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Hoofdstuk 6

HET LAND VAN MIJN OUDERS
Identificatie met Marokko, Turkije en Suriname

6. HET LAND VAN MIJN OUDERS
Identificatie met Marokko, Turkije en Suriname
Een flink deel van de kinderen van de migranten die in de jaren zestig en
zeventig naar Nederland zijn gekomen heeft inmiddels de volwassenheid
bereikt. Zij zetten de eerste stappen of zijn al een eind op weg om hun eigen
zelfstandige leven vorm te geven los van hun ouders. Zij zijn bezig met een
vervolgopleiding, gaan op zichzelf wonen, beginnen met hun eerste baan
en sommigen zijn getrouwd en hebben zelf kinderen. Dit betekent ook dat
zij niet meer simpelweg met hun ouders ieder jaar meegaan naar Marokko,
Turkije of Suriname. Zij maken nu zelf keuzes hoe zij invulling willen geven
aan de band met het geboorteland van hun ouders. Gaan zij nog steeds ieder
jaar op vakantie naar Marokko of kiezen zij een andere vakantiebestemming?
Hoe belangrijk vinden zij het dat hun eigen kinderen zich nog verbonden
voelen met het land van hun grootouders? Zowel in wetenschappelijke als
in beleidsdiscussies staan de transnationale banden van de tweede generatie
inmiddels volop in de aandacht. Amerikaanse wetenschappers vragen zich
af of de ‘nieuwe tweede generatie’ 132 dezelfde weg zal volgen als de kinderen
van de Ierse, Italiaanse en Joodse immigranten die in het begin van de
twintigste eeuw in de Verenigde Staten aankwamen (Levitt & Waters 2002).
Nederlandse beleidsmakers maken zich zorgen wat voor gevolgen sterke
transnationale betrokkenheid van de tweede generatie betekent voor hun
integratie in Nederland. Maar daarnaast hebben ook de beleidsmakers in
de herkomstlanden de tweede generatie ontdekt, bijvoorbeeld als potentiële
investeerder, toerist of lobbygroep.
Dat betrokkenheid bij en identificatie met het land van herkomst niet
automatisch verdwijnen bij de volgende generatie, daarover zijn de meeste
wetenschappers en beleidsmakers het eens. Op welke manier de volwassen
tweede generatie invulling geeft aan deze betrokkenheid en hoe deze zich
verhoudt tot identificatie met het land waar zij wonen, is de vraag waarop in
dit hoofdstuk een antwoord wordt gezocht. Het hoofdstuk is opgesplitst in vijf
delen. Elk deel belicht een aspect van identificatie. Het eerste deel gaat in op de
emotionele verbondenheid met het geboorteland van de ouders. De aspecten
De term nieuwe tweede generatie verwijst in de Amerikaanse context naar de kinderen
van de immigranten die vanaf de jaren zestig naar Amerika zijn gekomen. Zij zijn voornamelijk van niet Europese herkomst. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren van Chinese,
Mexicaanse, Puerto Ricaanse of Dominicaanse herkomst.
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die hierop van invloed zijn worden nader toegelicht en er wordt gekeken hoe
deze verbondenheid zich verhoudt tot de verbondenheid met Amsterdam
en Nederland. Het tweede deel gaat in op het belang van verschillende
identiteitsmarkers, zoals taal en geboorteland, om iemand als Marokkaan,
Turk of Surinamer te beschouwen. In het derde deel van het hoofdstuk wordt
gekeken naar de politieke identificatie en hoe het vertrouwen in Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse overheidsinstellingen zich verhoudt tot het vertrouwen
in Nederlandse overheidsinstellingen. Het vierde deel werpt een blik op de
toekomst, door te kijken naar emigratiewensen van de jonge Amsterdammers,
vertrekmotieven en mogelijke bestemmingen. Het vijfde deel gaat in op de
vraag in hoeverre de jongvolwassenen, als kinderen van migranten, kunnen
worden gezien als door het buitenland gecontroleerde onderdanen of als
transnationale burgers. Zien zij zichzelf als controleerbare onderdanen of als
onderdeel van een transnationale cultuur?

6.1 THUISLAND OF VAKANTIELAND
Verschillende recente, vooral Amerikaanse, studies wijzen erop dat gevoelens
van verbondenheid met het herkomstland en transnationale praktijken niet
alleen belangrijk zijn in het leven van de eerste generatie migranten, maar
ook voor hun kinderen (Haller & Landolt 2005, Levitt & Waters 2002,
Kasinitz e.a. 2002, Somerville 2008, Levitt 2009). Dit betekent echter niet
dat transnationale banden en identificatie vanzelfsprekend zijn. Lang niet alle
jongvolwassen in deze studie voelen een band met het land van hun ouders.
Kadir bijvoorbeeld voelt helemaal geen band meer met Turkije, het land waar
zijn ouders vandaan komen:
Ik heb geen echte hechtenis met Turkije. Ik bedoel, mijn ouders komen
er vandaan en het is heel leuk dat zij daar zijn geboren. Maar ik zie mezelf
ook niet echt als Turk. (Kadir, man, 23 jaar, Turkse herkomst)

Het geboorteland van de ouders is ook niet automatisch een plek waar de
jonge Amsterdammers zich thuis voelen. Eén op de tien jongvolwassenen
van Turkse herkomst en één op zes jongvolwassenen van Surinaamse of
Marokkaanse herkomst voelt zich helemaal niet thuis in het land van zijn of
haar ouders (figuur 6.1). Degenen die zich niet zo erg thuis voelen in het land
van hun ouders benadrukken dat zij daar toch vooral een buitenlander zijn.
Dit gevoel speelt ook bij Hafida, van Marokkaanse herkomst. Als zij met haar
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ouders voor vakantie in Marokko is, zien de Marokkanen daar haar toch in de
eerste plaats als een buitenlander, als een Nederlander:
Het is eigenlijk een vakantieland, en meer niet. Als je daar komt ben je
Nederlandse. Dus je kunt niet zeggen van Marokko, ik ga daar graag
naar toe omdat ik me daar thuis voel. Helaas. (Hafida, vrouw, 22 jaar,
Marokkaanse herkomst)
Figuur 6.1 Thuisvoelen in het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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De meerderheid voelt zich overigens wel thuis in het geboorteland van de
ouders. Jongvolwassenen van Turkse herkomst voelen zich er iets vaker
thuis dan degenen van Surinaamse en Marokkaanse herkomst. Alleen bij de
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is er een duidelijk verschil tussen
mannen en vrouwen. Mannen voelen zich significant vaker thuis in Marokko
dan vrouwen. Dit zou te maken kunnen hebben met bepaalde beperkingen
die vrouwen van Marokkaanse herkomst ervaren als zij in Marokko zijn. Dit
geldt bijvoorbeeld voor Fedoua. Zij kan zich niet vinden in hoe haar familie
in Marokko denkt over wat wel en wat niet gepast is voor een vrouw. Daarom
voelt zij zich ook niet echt thuis in Marokko. Zij vertelt:
Kijk een meisje kan dan hier (in Amsterdam) nog heel laat naar buiten
gaan. Dat kan daar natuurlijk wel, maar daar wordt heel raar opgekeken.
Het is niet zoals hier. Hier, is het als het ware normaal. Vaak zie je meisjes
buiten om een uur of tien, elf, misschien wel twaalf. Maar [in Marokko]
zie je ze haast niet. Volgens (mijn familie in Marokko) is dat niet goed,
maar ik luister daar niet naar. Ik doe gewoon echt wat ik wil. Als zij tegen
mij zeggen een meisje gaat niet naar buiten, dan zeg ik nou bekijk het
maar. Ik ben hier niet gekomen om thuis te blijven. Ik ben op vakantie,
dus ik ga lekker naar buiten. De familie zegt, ja dat meisje gaat niet naar
buiten. Maar ik heb geen ticket geboekt om de hele tijd thuis te blijven.
Dan had ik ook net zo goed in Nederland kunnen blijven. (Fedoua, vrouw,
20 jaar, Marokkaanse herkomst)
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De meeste jongvolwassenen hebben gemengde gevoelens over hun positie
in het geboorteland van de ouders. Aan de ene kant is er herkenning en
voelen zij zich er thuis en hebben zij een band met hun familie die daar
nog woont. Aan de andere kant zijn zij in de landen van herkomst toch
vooral buitenlanders of toeristen, die de weg zoeken, de taal onvoldoende
beheersen en zich anders gedragen. Sarah vertelt over haar ervaringen en
gevoelens als zij in Suriname is:
Ook wanneer je [in Suriname] komt, dan vragen ze meteen van hoe is het
in Holland? Ze horen ook aan het accent, aan hoe je praat, of wat dan ook,
een beetje van, ‘o, goed, jij komt dan uit Rotterdam’, of uit Amsterdam.
Over het algemeen zien ze wel van, ‘oh, zij komt hier als toerist’. Dat denk
ik wel. Ja. Als is het maar op de manier waarop je je tas houdt, of loopt,
want toeristen houden natuurlijk weer hun dingen anders dan hoe ze in
Suriname ermee lopen. Ik denk wel dat ze meteen zien van die is toerist
of niet.
IW: En voel je je daar ook toerist, of ook een beetje thuis?
Soms wel soms niet, is een beetje gemengd eigenlijk. Als ik bij feestjes ben
is het wel echt van, ja, leuk, en je bent weer in Suriname, het geboorteland
van je ouders. Maar als ik bijvoorbeeld in de stad ben dan zit ik nog wel
gewoon te zoeken van waar is dit, en dan voel ik me wel toerist. Dan wel.
(Sarah, vrouw, 21 jaar, Surinaamse herkomst)

De nabijheid van het land, het spreken van de taal en het bezitten van de
nationaliteit zijn van invloed op de identificatie met het geboorteland van de
ouders. Tussen de drie groepen jongvolwassenen zijn er duidelijke verschillen
aan te wijzen als het gaat om deze drie aspecten.
Op familiebezoek en op vakantie
De identificatie met het geboorteland van de ouders kan door het geregeld
bezoeken van het land worden gevormd en versterkt. Geregeld een bezoek
brengen aan het geboorteland van de ouders is echter geen vanzelfsprekendheid
voor alle jongvolwassenen (figuur 6.2). De afstand tussen Nederland en
Suriname is veel groter dan tussen Nederland en Marokko of Turkije, en
daarom voor de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst moeilijker te
overbruggen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid ieder jaar een bezoek te
brengen aan Suriname. Bijna de helft van de jongvolwassenen is zelden of zelfs
nog nooit in Suriname geweest. De jongvolwassenen van Marokkaanse en
Turkse herkomst bezoeken het geboorteland van de ouders regelmatig. Slechts
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een enkeling is er nog nooit geweest. Familie en vakantie zijn de belangrijkste
redenen om het geboorteland van de ouders te bezoeken.
Figuur 6.2 Frequentie bezoeken geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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Het regelmatig verblijven in het herkomstland, voor vakantie of familiebezoek,
is van invloed op het thuisgevoel (figuur 6.3). De jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst die nog nooit in Suriname zijn geweest kunnen natuurlijk
moeilijk antwoord geven op de vraag of zij zich daar thuis voelen. Het grote
aandeel dat op deze vraag ‘weet niet’ antwoordde is daardoor te verklaren. De
kleine groep die zeer regelmatig naar Suriname gaat, voelt zich duidelijk thuis
in Suriname. Maar het geregeld bezoeken van het geboorteland betekent niet
automatisch dat er een hechte band is met het land en dat de jongvolwassenen
zich er thuis voelen. Vooral bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Turkse herkomst voelt een deel, ondanks dat zij het land regelmatig bezoeken,
zich er toch niet echt of zelfs helemaal niet thuis. Dit geldt bijvoorbeeld voor
Fedoua voor wie Marokko een land is waar ze noodgedwongen eens per jaar
op vakantie gaat met haar familie, maar waarmee zij zich niet verbonden
voelt. Zij ziet zichzelf niet als Marokkaan, behalve bepaalde dingen van de
Marokkaanse cultuur die zij wel heeft meegekregen:
IW: Maar hoe zou jij jouw band met Marokko dan omschrijven?
Geen band. Ja het is een vakantieland, maar als het aan mij lag, dan heb
ik liever dat ik ook ergens anders naar toe ga. Ik heb ook wel dat ik elk
jaar naar mijn eigen land ga, ondanks dat ik daar niet ben geboren en
ook ondanks dat ik de taal niet ken. Maar toch, iets zegt, je bent wel een
Marokkaan. Bijvoorbeeld dat eten en de mensen om je heen, allemaal bij
elkaar. Hier heb je dat ook wel, maar bij andere mensen is dat heel anders.
Wij zijn als het ware heel open. Bel maar aan wanneer je wilt. Dat is niet
van dagen van te voren, hé ik kom dan en dan. Dat is gewoon ‘ding-dong’
en kom maar verder. Dat is toch heel anders. (Fedoua, vrouw, 20 jaar,
Marokkaanse herkomst)
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Figuur 6.3 Percentage dat zich thuis voelt in geboorteland ouders
(naar frequentie bezoek en geboorteland)
Degenen die het geboorteland van hun ouders zelden of nooit bezoeken
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Turkije
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Taal
Er zijn grote verschillen in de beheersing van de taal of één van de talen van
het geboorteland. Aangezien het Nederlands ook de voertaal is in Suriname,
kunnen alle jongvolwassenen van Surinaamse herkomst zich wat taal betreft
prima redden in Suriname. Daarnaast kan bijna zestig procent een gesprek
voeren in het Sranan Tongo, de volkstaal van Suriname en ruim een kwart
(27%) kan een gesprek voeren in het Hindoestaans (Sarnami). Ruim een
kwart (27%) beheerst overigens geen van beide talen. Het MarokkaansArabisch en het Frans zijn de officiële talen in Marokko. Daarnaast spreekt
een aanzienlijk deel van de Marokkaanse bevolking een Berbertaal. Driekwart
van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zegt een gesprek te
kunnen voeren in het Marokkaans-Arabisch, ruim een derde (35%) kan dit
in een Berbertaal. Ongeveer een vijfde spreekt beide talen, het MarokkaansArabisch en een Berbertaal, ongeveer een tiende spreekt geen van beiden.
Verder beheerst ook bijna een vijfde het Frans. Bijna alle jongvolwassenen van
Turkse herkomst kunnen een gesprek voeren in het Turks. Een enkeling (2%)
geeft aan een gesprek te kunnen voeren in het Koerdisch.
Het beheersen van de taal van het land en het kennen van de cultuur kan
een band versterken of faciliteren en maakt dat het voor de tweede generatie
meer is dan alleen een vakantieland. Het maakt het volgen van de situatie in het
land makkelijker (via websites, televisie en kranten) en maakt het makkelijker
je weg te vinden in het land en te communiceren met anderen. Voor Umur is
het feit dat hij de Turkse taal spreekt heel belangrijk voor de band die hij voelt
met Turkije. Op de vraag naar zijn band met Turkije antwoordt hij:
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Nou, dat je de taal spreekt. Dat je zeg maar iets hebt met het land Turkije.
Het is meer dan een vakantieland, je hebt ook een bepaald gevoel in dat
land. Bepaalde cultuuruitingen zijn dingen die toch wel heel dicht bij je
zijn. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)
Figuur 6.4 Taal en thuisgevoel
(% dat zich thuis voelt in geboorteland ouders naar taalvaardigheid en geboorteland ouders)
Suriname
Niet Surinaamssprekend

41,1

Hindoestaanssprekend

32,3

Surinaamssprekend

68,4

Turkije
Niet Turkssprekend*

10

Turkssprekend

72,2

Marokko
Niet Marokkaans of Berbersprekend
Berbersprekend
Marokkaans-Arabischsprekend

36,4
68,5
65,5

*Onbetrouwbaar: slechts negen jongvolwassenen spreken geen Turks.

Het beheersen van de taal van het geboorteland is belangrijk voor het
thuisgevoel in het land van hun ouders. De jongvolwassenen die de taal niet
of minder beheersen voelen zich daar minder vaak thuis (figuur 6.4). Meliha
spreekt slecht Turks en dat is één van de redenen waarom zij zich niet thuis
voelt in Turkije. Het enige Turks dat Meliha spreekt heeft zij geleerd door
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) vroeger op school. Met haar
ouders sprak zij altijd Nederlands. Zij legt uit:
Ik zeg nooit ‘nooit’, maar ik zie mezelf niet leven in een ander land. Wel
voor vakantie, maar leven, nee. Nee, dan voel ik me gewoon precies
hetzelfde als illegalen zich hier voelen. Je kent de taal niet. Ik ben dan
een Turkse, maar ik kan zo slecht Turks. Ik ken de cultuur nauwelijks,
het enige wat ik weet zijn dingen over mijn geloof, wat wel mag en niet
mag. (…) Echt waar, het enige wat ik kan zeggen: hai, hallo, hoe is het?,
goed, lekker, ja, met jou? Een paar zinnetjes eigenlijk. (...) Dat hele kleine
beetje Turks komt omdat vroeger, toen mocht dat nog, had je Turkse en
Marokkaanse les op school. Daar heb ik het toen van geleerd, maar thuis
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werd er gewoon echt volgens mij helemaal geen Turks gesproken. Ook niet
door mijn ouders. [In Turkije denken ze] je spreekt geeneens een woord
Turks. Wat voor Turk ben jij? (Meliha, vrouw, 22 jaar, Turkse herkomst)

Er is geen groot verschil in het thuisgevoel tussen jongvolwassenen die Berber
spreken en jongvolwassenen die Marokkaans-Arabisch spreken. Wel is er een
groot verschil in thuisgevoel in Suriname op grond van taalvaardigheid. De
jongvolwassenen die Hindoestaans spreken voelen zich minder vaak thuis in
Suriname, dan de jongvolwassenen die Surinaams spreken.
Extraterritoriaal staatsburgerschap
Het bezitten van het staatsburgerschap is geen vereiste, maar wel een
mogelijkheid om betrokken te zijn bij het geboorteland. In het vorige hoofdstuk
werd al duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen de drie groepen als het
gaat om het bezitten van het staatsburgerschap van het geboorteland van de
ouders. Volgens de cijfers van het CBS (2008) bezit ongeveer tachtig procent
van de tweede generatie van Marokkaanse of Turkse herkomst de Nederlandse
nationaliteit en de Marokkaanse of Turkse nationaliteit. Uit de door de
respondenten gerapporteerde nationaliteiten komt bij de jongvolwassenen
van Marokkaanse herkomst echter een veel lager percentage naar voren
(figuur 6.5). Uit de gesprekken en antwoorden op de enquêtevragen lijkt dit
vooral te komen door de verwarring dat alleen het hebben van een paspoort
betekent dat je de nationaliteit hebt. Als je geen paspoort hebt, beschik je
ook niet meer over de nationaliteit was een veelgehoorde opvatting. Een
respondente verwoordt deze verwarring. Zij is duidelijk niet op de hoogte
dat het niet mogelijk is de Marokkaanse nationaliteit op te zeggen. Zij
schrijft: ‘Ik heb de Marokkaanse nationaliteit gehad, maar dat paspoort is
verlopen. En ik heb het niet verder verlengd. Want dat vond ik niet echt
nodig.’ Tegelijkertijd weten de jongvolwassenen wel dat als zij naar Marokko
op vakantie gaan, dat zij dan wel hun Marokkaanse identiteitskaart bij zich
Figuur 6.5 Dubbele of enkele nationaliteit
(in % naar geboorteland ouders)
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moeten hebben. Als je die niet bij je hebt, dan levert dat moeilijkheden op bij
de Marokkaanse douane. Een Marokkaanse identiteitskaart is verplicht voor
iedereen met de Marokkaanse nationaliteit vanaf zestien jaar. Dat het zonder
deze identiteitskaart, met bijvoorbeeld alleen een Nederlands paspoort, en met
een Marokkaanse achternaam soms lastig is om Marokko binnen te komen,
merkte ook Soraya:
[Een Marokkaanse identiteitskaart] die heb ik wel. Want zonder die kaart,
dan kom je er niet in. Dat heb ik ook meegemaakt. Toen ik voor het eerst
naar Marokko ging, had ik net mijn Nederlandse nationaliteit. Dus ik
denk nou dat komt heus wel goed weet je. Maar het blijkt dus [van niet].
Ik had mijn ‘la carte’ vergeten. En het was echt een hele chaos voor dat ik
naar binnen mocht. Voor ik echt die grens naar binnen mocht. Moesten
ze echt alles checken in de computer. Op naam, je gegevens, je alles [zien
ze dat je Marokkaanse bent]. En natuurlijk ook je paspoort dat je bij je
hebt. Maar dat zal ik dus nooit meer doen. Gewoon mijn ‘la carte’ bij me
hebben inderdaad. (…) Ik moet dat ding hebben, want dat is via mijn
ouders. (Soraya, vrouw, 26 jaar, Marokkaanse herkomst)

Dat de jongvolwassenen van Turkse herkomst beter op de hoogte zijn van
het bezitten van een dubbele nationaliteit kan het gevolg zijn van duidelijke
consequenties die aan het Turkse staatsburgerschap zijn verbonden. De
dienstplicht voor mannen met de Turkse nationaliteit, ook als zij in het
buitenland wonen, is daarvan een goed voorbeeld.
De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst hebben over het algemeen
geen Surinaamse nationaliteit. Voor een verblijf in Suriname moeten zij een
visum aanvragen. Op een toeristenvisum kunnen zij maximaal drie maanden
in Suriname blijven. Bijna een derde van de jongvolwassenen zouden
de Surinaamse nationaliteit willen hebben, zodat zij gemakkelijker naar
Suriname kunnen reizen en zij geen visum hoeven te kopen. Tweederde van
de jongvolwassenen ziet echter geen toegevoegde waarde van een Surinaams
paspoort:
Ik ben hier geboren. Ik heb sowieso niets met Suriname, qua paspoort
en dat soort dingen. [Suriname is] een vakantieland. Ik zou niet weten
waarom ik een Surinaams paspoort moet hebben. Ik zie de toegevoegde
waarde daar niet van. (Richelle, vrouw, 20 jaar, Surinaamse herkomst)

Bij de meeste jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst ligt het
paspoort of de identiteitskaart ‘een jaar lang in de kast’ en komt er in de
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vakantieperiode pas weer uit. Maar alleen bij een vakantie in het geboorteland.
Voor andere vakanties in het buitenland halen zij hun Nederlandse paspoort
uit de kast. Dit is ook het geval bij Hanife die dit jaar met haar man en kind
met de auto naar Turkije ging. Alleen bij de Turkse grens gebruikt zij haar
Turkse paspoort, verder alleen haar Nederlandse paspoort:
Als je naar Turkije gaat, ga je met je Turkse paspoort en doen ze er een
stempel op. Ja, voor de rest? We zijn dit jaar met de auto op vakantie
gegaan. Overal laat je gewoon je Nederlandse paspoort zien, niet je Turkse
paspoort. Alleen in Turkije doe je je Turkse paspoort. In die andere steden
doe je gewoon je Nederlandse paspoort. Dat is ook veel soepeler. Anders
sta je in de rij. Als ik een Turks paspoort gebruik wordt er veel gebladerd
enzo, kijken of je alles hebt. Dat heb je met Nederlands paspoort niet.
Voor de rest hele jaar door ligt [het Turkse paspoort] gewoon in de kast.
(Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse herkomst)

Identificatie over generaties: de ‘derde generatie’
Veel jongvolwassenen voelen zich verbonden met het land waaruit hun ouders
ooit zijn vertrokken. Zij hebben daar familie wonen, hebben de cultuur van
huis uit meegekregen en een grote groep spreekt de taal en bezoekt het land
regelmatig. Maar hoe belangrijk vinden zij het nu eigenlijk dat hun eigen
kinderen zich later ook verbonden zullen voelen met het land van hun
grootouders? Een ruime meerderheid van de jongvolwassenen antwoordt
hierop bevestigend (figuur 6.6). De jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst vinden het minder vaak belangrijk, dan de jongvolwassenen van
Marokkaanse en Turkse herkomst. Dit is niet verwonderlijk aangezien zij
zichzelf ook minder verbonden voelen met Suriname.
Figuur 6.6 Belang verbondenheid kinderen met Marokko, Turkije of Suriname
(in % naar geboorteland ouders)

Suriname
Suriname

Turkije

Turkije

Marokko

22,7

60,7
60,7

Marokko

82,4 22,7
82,4

81,3

81,3

Belangrijk

Neutraal

Onbelangrijk

8,5
9
11,7

6,2

8,5

8,1

9

6,2 2,4

11,7

3,1 3,9

3,1 3,9

Weet niet/geen antwoord*

* Het aantal missende waarden voor jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is hoger door een routingfout in 20 schriftelijke vragenlijsten. Het betreft jongvolwassenen die zichzelf geen Surinamer voelen.
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Kinderen opvoeden met de taal van het geboorteland is een manier om de
band met het land en de cultuur in stand te houden. Als de jongvolwassenen
zelf de taal spreken willen zij deze over het algemeen ook doorgeven aan hun
kinderen. Wel is er een verschil als het gaat om de Franse taal. Ongeveer een
vijfde (19%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst spreekt zelf
Frans, maar de helft (50%) wilt dat hun kinderen Frans zullen leren spreken.
Vrijwel iedereen wil ook dat hun kinderen Nederlands kunnen spreken. Wel
zijn er tegenstrijdige denkbeelden over tweetalig opvoeden onder de ouders,
die in de gesprekken naar voren kwamen. Sommigen kiezen ervoor om de
kinderen allereerst alleen met de taal van het geboorteland op te voeden. Zij
redeneren dat als zij naar school gaan, zij automatisch ook de Nederlandse taal
goed zullen leren. Anderen voeden vanaf het begin hun kinderen meertalig
op. De voorkeur is dat de kinderen uiteindelijk tweetalig zijn, en zowel het
Nederlands als de taal van het geboorteland goed zullen beheersen. Zouhad
vindt het belangrijk dat zijn kinderen, zowel het (Marokkaans) Arabisch en
het Berber leren spreken. Maar ook het goed beheersen van het Nederlands en
het Engels is belangrijk. Vanuit huis wil hij zijn kinderen bekend maken met
drie talen, andere talen moeten zij op school of in de moskee leren:
Ik spreek de Arabische taal, het Marokkaans [Arabisch] en het klassieke
Arabisch, Berber en [ook] de Nederlandse taal. De Arabische taal moeten
mijn kinderen meekrijgen, en Berbers ook. Het Engels leren ze op
school en Nederlands ook. En Nederlands spreken we ook thuis met ze.
Het klassieke Arabisch gaan ze in de moskee leren. Thuis [spreken we]
Marokkaans, Berbers en Nederlands, drie talen. (Zouhad, man, 30 jaar,
Marokkaanse herkomst)

Als de verschillende aspecten van sociaal-culturele identificatie worden
samengenomen is er een duidelijk verschil tussen de drie groepen
jongvolwassenen (figuur 6.7). De sociaal-culturele identificatie is het sterkst
bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst en het minst sterk bij de
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Ongeveer tachtig procent van
de jongvolwassenen van Turkse herkomst toont een sterke sociaal-culturele
identificatie. Onder de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is dit
ongeveer een vijfde (22%). Tegelijkertijd toont ook ongeveer een vijfde
geen of slechts een zwakke sociaal-culturele identificatie met Suriname. De
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst nemen een tussenpositie in.
Een ruime meerderheid toont een sterke sociaal-culturele identificatie met
Marokko en slechts bij een klein deel is dit niet of nauwelijks aanwezig.
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Figuur 6.7 Sociaal-culturele identificatie met geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
67,3

Suriname

27,9

22,1

80,4
Turkije

16,7
80,4

34,1
Marokko

22,1
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22,1

34,1
2,9

67,3

16,7
27,9

2,9
4,7

Zwak

* Schaalvariabele gebaseerd op vier vragen: spreken van één van de talen geboorteland ouders (ex. NL voor jongvolwassenen
van Surinaamse herkomst, ex. Frans voor jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst) bezoeken land, thuis voelen in land
en belang verbondenheid kinderen. Zwak (score 0-8) Enigszins (score 8-12) en Sterk (score 12-16).

Overal thuis?
Amsterdam staat duidelijk op nummer één als thuis voor de jongvolwassenen.
Veel meer jonge Amsterdammers voelen zich thuis in Amsterdam en Nederland,
dan in het geboorteland van hun ouders (figuur 6.8). Ongeveer de helft voelt
zich zowel thuis in Nederland als in het geboorteland van de ouders. Als zij in
Nederland zijn, verlangen zij naar Marokko, Turkije en Suriname, maar als zij
daar zijn dan missen zij Nederland. Zouhad vergelijkt zijn thuisgevoel met dat
van een beer die vanuit Antartica in Artis terechtkomt en uiteindelijk eigenlijk
twee ‘thuizen’ heeft:
Kijk het is simpel. Als je een beer uit Antarctica haalt en je zet hem in
Artis. Hij past zich aan, hij woont er. Maar als je hem terugbrengt naar
Antarctica (…), dan voelt hij zich ook heel erg thuis natuurlijk. Maar als je
hem daar weer zet dan mist hij ook weer Artis natuurlijk. Omdat hij daar
ook is opgegroeid. (Zouhad, man, 30 jaar, Marokkaanse herkomst)

Slechts een enkeling (3%) voelt zich niet thuis in Nederland, maar wel in het
geboorteland van hun ouders.

6.2 MARKERS VAN DE HERKOMSTLANDIDENTITEIT
Het regelmatig bezoeken van het herkomstland, het spreken van de taal en
bekend zijn met de cultuur spelen een rol in het ontwikkelen van een band
met het land. Deze band is lang niet bij alle jongvolwassenen even sterk. Toch
zien de meesten zich wel als Marokkaan, Turk of Surinamer (figuur 6.9). Wel
is er een groot verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse
herkomst en de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Meer dan een
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Figuur 6.8 Thuisgevoel in Nederland, Amsterdam en geboorteland ouders *
(in % naar geboorteland ouders)
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* Percentage ‘weet niet’ is niet opgenomen. Alleen bij jongvolwassenen van Surinaamse herkomst is het percentage 'weet
niet' meer dan 5% (zie figuur 6.1).

kwart van de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst voelt zichzelf geen
Surinamer. Lager opgeleiden en mannen voelen zich minder vaak Surinamer,
dan hoogopgeleiden en vrouwen. Het regelmatig bezoeken van Suriname en
het zich Surinamer voelen hangen overigens met elkaar samen. Degenen die
Suriname regelmatig bezoeken, voelen zich vaker Surinamer dan degenen die
nog nooit of zelden in Suriname zijn geweest.
Geconfronteerd met verschillende markers van de Marokkaanse, Turkse of
Surinaamse nationale identiteit, vinden de jongvolwassenen vooral het kennen
van de cultuur en het gevoel belangrijk (tabel 6.1). Wat betreft taal is er een
Figuur 6.9 Voelt zich Marokkaan, Turk of Surinamer
(in % naar geboorteland ouders)
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Tabel 6.1 Wanneer beschouwt u iemand als Marokkaan/Turk/Surinamer?
(in % naar geboorteland ouders, alleen valide antwoorden)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

Zich MTS voelt

Het is belangrijk dat iemand:

82,0

82,5

80,4

De MTS cultuur kent

70,5

83,2

72,5

Arabisch/Turks/Surinaams spreekt

52,9

80,9

59,7

De MTS nationaliteit heeft

58,0

70,2

48,5

De MTS wetgeving respecteert

55,5

66,7

62,5

MTS voorouders heeft

55,7

58,6

52,4

MTS verdedigt als het wordt aangevallen

48,6

73,5

42,4

Moslim is

38,2

48,7

niet gevraagd

In MTS woont

38,4

35,4

40,4

Geboren is in MTS

37,7

34,3

48,1

Stemt bij de verkiezingen

28,4

55,8

42,6

Belasting betaalt in MTS

24,4

33,1

33,6

duidelijk verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst en de jongvolwassenen van Turkse herkomst. Jongvolwassenen van
Turkse herkomst vinden de beheersing van de Turkse taal veel vaker belangrijk,
dan de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst het
Arabisch of het Surinaams belangrijk vinden. De talendiversiteit in de landen
is daarvoor een logische verklaring. Voor veel Nederlandse Marokkanen is
het Berber de moedertaal en niet het Marokkaanse Arabisch. Voor hen zal
deze taal eerder een belangrijk aspect vormen van het ‘Marokkaan zijn’ dan
het Arabisch. En zoals eerder gezegd, in Suriname is Nederlands de officiële
taal, en worden daarnaast door verschillende bevolkingsgroepen verschillen
talen gesproken. Het Sranan Tongo, de taal van de Creolen, is wel het wijdst
verspreid, maar veel Surinamers spreken ook het Hindoestaans (Sarnami). 133
Daarnaast zijn er duidelijke verschillen naar herkomst in het belang dat
jongvolwassen hechten aan het bezitten van de nationaliteit en de bereidheid
het land te verdedigen als het wordt aangevallen. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst geven vaker aan het belangrijk te vinden dat iemand de Turkse
nationaliteit bezit. Dit kan te maken hebben met het moeilijker worden van
het behouden van de Turkse nationaliteit bij naturalisatie tot Nederlander. In
tegenstelling tot de Marokkaanse nationaliteit, kan de Turkse nationaliteit wel
133
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Volkstelling Suriname 2004.

worden opgezegd. Zolang het behouden van de nationaliteit vanzelfsprekend
was, hoefde deze niet te worden geclaimd als een belangrijk onderdeel van
het Turks zijn. Voor de tweede generatie geldt geen afstandsverplichting als
zij gebruik maken van hun optierecht om Nederlander te worden. Maar de
afstandsverplichting leeft wel in hun naaste omgeving, bijvoorbeeld voor hun
partner als deze wel in Turkije is geboren. Het Inspraak Orgaan Turken in
Nederland (IOT) wijst in een oriënterend onderzoek naar de redenen achter
een afname van naturalisaties onder Turken in Nederland op een andere
mogelijke verklaring. Volgens het IOT is er een sterke vervlechting tussen de
natie en de staat, waardoor de nationaliteit als een belangrijk onderdeel van de
Turkse identiteit wordt beschouwd (Çoker, 2009).
Het belang dat bijna driekwart van de jongvolwassenen van Turkse herkomst
hecht aan de bereidheid Turkije te verdedigen als het wordt aangevallen, is
vermoedelijk toe te schrijven aan de belangrijke positie die het leger in Turkije
inneemt en de dienstplicht. De dienstplicht geldt voor iedereen met een
Turkse nationaliteit, ook voor degenen die in het buitenland wonen. Later in
dit hoofdstuk wordt nog verder ingegaan op deze dienstplicht.
Een minderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse
herkomst zien het moslim zijn als een belangrijke marker van de Marokkaanse
of Turkse identiteit. Voor veel jongvolwassenen is het geloof echter iets dat zij
los zien van het geboorteland van hun ouders. Zij gaan zelf op zoek naar de
betekenis van hun godsdienst en die pakt soms heel anders uit dan de manier
waarop hun ouders de godsdienst beleven. Fedoua heeft ervoor gekozen volledig
bedekt door het leven te gaan, nadat zij zich had verdiept in haar geloof. Haar
ouders zijn niet blij met haar keuze, maar zelf vindt zij dat haar ouders teveel
denken vanuit tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven:
Ik [kom het] ook vaak tegen. Dat de jongeren meer bezig zijn met het geloof
dan de ouderen. Zij hebben gewoon de gedachten van de bergen. Dat zeg ik
altijd tegen mijn moeder. Mijn moeder zegt altijd: ‘Waarom draag je dat’?
Dan zeg ik: ‘Omdat jouw moeder dat tegen jou heeft gezegd, neem je dat
ook mee naar ons. Maar zo hoort het niet’. Ik vind gewoon dat je zelf dingen
moet gaan bekijken. Waarom en hoe en wat is de reden dat je ervoor kiest?
Vroeger was het van draag het maar. Ze kregen geen reden. Nu wel. Nu kun
je zelf gaan kijken van waarom bijvoorbeeld een hoofddoekje verplicht is.
Waarom de islam? Je wilt jezelf gaan verdiepen in wat wel en niet de regels
zijn. (Fedoua, vrouw, 20 jaar, Marokkaanse herkomst)
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Wel is de groep die religie een belangrijke marker vindt groter als het gaat
om de Marokkaanse of Turkse identiteit, dan als het gaat om de Nederlandse
identiteit. Maar er zijn ook andere grote verschillen. Als het gaat om de
Marokkaanse, Turkse of Surinaamse identiteit hechten de jongvolwassenen
vaker belang aan bloedbanden en minder aan geboortegrond of het wonen
in een land. Om iemand als Marokkaan, Turk of Surinamer te zien vindt
een meerderheid Marokkaanse, Turkse of Surinaamse voorouders belangrijk.
Slechts een kleine groep (12-17%) vindt Nederlandse voorouders belangrijk
om iemand als Nederlander te beschouwen. Een duidelijke meerderheid vindt
het wonen in Nederland wel een belangrijk aspect om iemand als Nederlander
te beschouwen. Een minderheid vindt dit aspect belangrijk om iemand als
Marokkaan, Turk of Surinamer te beschouwen.
Dit verduidelijkt dat de jongvolwassenen de Nederlandse identiteit anders
invullen dan de identiteit gekoppeld aan het geboorteland van hun ouders. Het
Marokkaan, Turk of Surinamer zijn is in de eerste plaats vooral een gevoel wat
niet voor iedereen zo duidelijk te benoemen is. Deze identiteit wordt voor een
heel groot deel gevormd in de Nederlandse context, gekoppeld aan de cultuur
en taal die zij van hun ouders meekrijgen. De jongvolwassenen identificeren
zich dan ook niet automatisch met de Turken in Turkije, de Marokkanen in
Marokko of de Surinamers in Suriname. In het geboorteland van hun ouders
merken zij ook hoe Nederlands zij zelf zijn, en door de mensen daar worden
zij vaak meteen herkend als ‘buitenlander’. Hanife heeft die ervaring ook
ieder jaar als zij in Turkije komt. In Turkije zien mensen haar allereerst als
buitenlander en in Nederland ook:
Ze zien het gewoon aan je, als je een winkel binnenstapt, dan weten ze
gewoon dat je uit het buitenland komt, dat je uit Europa komt, dat weten
ze gewoon. Dus je voelt je wel thuis maar daar word je ook altijd herkend
als een buitenlander en hier ben je ook altijd een buitenlander dus het is
eigenlijk het zelfde, daar ook, hier ook. (Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse
herkomst)

6.3 DE POLITIEKE IDENTIFICATIE MET MAROKKO, TURKIJE EN SURINAME
Loyaliteitsvragen staan centraal in discussie over transnationale betrokkenheid.
Het lijkt erop dat hoe succesvoller het integratieproces in het woonland verloopt
hoe meer extraterritoriale politieke banden als een stoorzender worden gezien
(Dijkink & van der Welle 2009). Deze extraterritoriale politieke banden zijn
onder de kinderen van migranten overigens beperkt en voor hen ook niet
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altijd aantrekkelijk. De politieke identificatie met van de jongvolwassenen
van buitenlandse herkomst met het geboorteland van hun ouders is bekeken
aan de hand van hun interesse in de politieke situatie, het vertrouwen in
diverse overheidsinstituties, politieke partijen en media en het imago van het
geboorteland van hun ouders. Vervolgens wordt gekeken hoe deze politieke
betrokkenheid verschilt van en samenhangt met politieke betrokkenheid in
Nederland, om te zien in hoeverre hun extraterritoriale betrokkenheid werkt
als een stoorzender voor hun betrokkenheid bij de Nederlandse politiek.
De interesse in de politieke situatie in het geboorteland verschilt enorm
tussen de drie groepen (figuur 6.10). De meerderheid van de jongvolwassenen
van Surinaamse en Marokkaanse herkomst interesseert zich niet echt voor
de politieke situatie in Suriname of Marokko. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst volgen bijna twee keer zo vaak de politieke situatie in het
geboorteland. Bijna een kwart (24%) praat vaak over de situatie in Turkije
met vrienden, familie of collega’s. Onder de jongvolwassenen van Surinaamse
en Marokkaanse herkomst is dit een veel kleinere groep (13%). Voor de
jongvolwassenen van Surinaamse en Marokkaanse herkomst is de (politieke)
situatie in het geboorteland van hun ouders vooral ‘ver van hun bed’. Zij
zijn vaak maar beperkt op de hoogte en gaan ook niet actief op zoek naar
informatie. Mohammed hoort af en toe iets van zijn moeder, maar hij staat er
nooit zo lang bij stil:
Nee ik hou me niet bezig [met de situatie in Marokko]. Het is wat ik hoor.
Ik kom thuis en ik hoor van mijn moeder dit en dat is gebeurd. En dan
denk ik oké, zal wel. En dan gaan we weer verder. Zo lang denk ik er niet
over na.
IW: En als er iets gebeurt, zoals toen met die aardbeving ben je er dan
extra mee bezig?
Nee. Ik heb geen familie daar, denk ik. Het is echt een andere stad in
Marokko dan waar ik vandaan kom. Dus het deed eigenlijk niet zoveel.
Ik weet wel dat ik vroeg aan mijn moeder: ‘wat is er gebeurd?’ En dit
en dat. ‘Kennen we iemand daar?’ ‘Iemand dood? Iemand overleden die
we kennen? Nee? Oké, weer verder met mijn leven.’ Zo denk ik dus.
(Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Meer dan de helft (57%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst volgt het
nieuws op Turkse zenders, en ruim een kwart (28%) leest regelmatig een Turkse
krant en een kleine groep (11%) volgt het nieuws via Turkse internetpagina’s
(tabel 6.2). Jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst
volgen veel minder vaak het nieuws op televisiezenders, internetpagina’s of in
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Figuur 6.10 Politieke betrokkenheid bij geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
Suriname
Politieke situatie houdt mij bezig
Praat vaak over situatie in Suriname

17,2
12,9

Praat zelden/nooit over situatie in Suriname

48,2

Turkije
Politieke situatie houdt mij bezig

41,2

Praat vaak over situatie in Turkije

24,4

Praat zelden/nooit over situatie in Turkije

30,2

Marokko
Politieke situatie houdt mij bezig
Praat vaak over situatie in Marokko
Praat zelden/nooit over situatie in Marokko

10,9
12,8
45,8

kranten uit het geboorteland van hun ouders. Onder de jongvolwassenen van
Surinaamse herkomst zijn Amerikaanse zenders populairder dan Surinaamse
zenders en is de belangstelling voor wat er in Suriname gebeurt beperkt. Tijdens
de interviewperiode was zojuist het proces over de ‘decembermoorden’ van
start gegaan. Hierin staan oud-legerleider Desi Bouterse en anderen terecht
voor de moorden op vijftien politieke tegenstanders op 8 december 1982.
Op de vraag of hij dit proces volgde geeft een respondent een antwoord wat
de houding van veel andere typeert: ‘alleen als het in de Metro komt’. En ook
Derek krijgt de situatie in Suriname alleen mee via zijn moeder, of als hij
toevallig een keer iets leest in een Nederlandse krant:
Ik heb het zelf wat minder [interesse in Suriname]. Maar mijn moeder
gaat graag naar Suriname. Zij volgt ook de politieke veranderingen in
Suriname.
IW: Maar dat doe je zelf niet?
Jawel op de buitenland pagina van het NRC, maar het is niet dat ik [ernaar
op zoek ga.]
IW: Zoals proces tegen Bouterse, dat je dat meer mee krijgt..
Nee. Maar ik ben ook niet van die generatie. Ik heb het wel meegekregen
natuurlijk. Maar nee het is meer internationaal nieuws, wat me meer
interesseert dan dat. (Derek, man, 30 jaar, Surinaamse herkomst)
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De mediaconsumptie van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is
sterker georiënteerd op de Arabische wereld dan de anderen. Al Jazeera is voor
hen populairder voor het volgen van het nieuws dan de Marokkaanse zenders
(tabel 6.2). Hafida heeft meer vertrouwen in Al Jazeera dan in Nederlandse
media, omdat zij het gevoel heeft dat het ‘dichterbij de realiteit komt’. ‘Als
er grote dingen gebeuren doet de Nederlandse tv het toch een beetje minder
lijken, dat niet alle feiten naar voren komen’, vindt Hafida.
Tabel 6.2 Oriëntatie nieuws vanuit geboortelanden en andere buitenlandse bronnen: kranten (ook online
versie) en internetpagina’s
(in % naar geboorteland ouders)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

4,0

2,9

3,6

Nederlandse nationale zenders

82,5

76,1

87,7

Nederlandse lokale zenders

52,1

51,5

56,9

Zenders geboorteland ouders

Televisie
Kijkt nooit nieuws op tv

16,4

56,8

5,4

Amerikaanse zenders

9,9

9,1

11,8

Engelse zenders

3,2

1,5

3,2

Europese zenders (niet UK)

4,3

3,5

0,6

17,4

0,8

0,3

Al Jazeera
Kranten
Leest nooit krant

7,5

7,6

7,7

Krant geboorteland ouders

1,3

27,9

7,3

40,1

34,5

45,5

Nieuwssite uit geboorteland ouders

0,0

11,6

3,9

Nederlandse site, maar etnisch georiënteerd

2,3

0,8

2,7

299

258

257

Internetpagina’s voor nieuws
Nee

n

Geregeld wordt de indruk gewekt dat de conflicten in het Midden Oosten,
zoals het conflict tussen Israël en Palestina, dagelijks referenties zijn voor
moslimjongeren in Nederland. Vanuit de gesprekken is hiervoor geen eenduidig
bewijs. Interesse in internationaal nieuws en internationale conflicten lijkt
vooral te worden bepaald door opleidingsniveau. De lager opgeleiden zijn
over het algemeen meer gericht op het lokale nieuws, op wat er in Amsterdam
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en in hun eigen omgeving gebeurt. De negentienjarige vmbo-studente Aida
volgt ‘alleen AT5 nieuws of RTV Noord Holland’. Het Marokkaanse nieuws,
daar snapt zij helemaal niets van. Zij vindt vooral het nieuws uit ‘de stad waar
je woont’ heel belangrijk. Het nieuws over een steekpartij met dodelijke afloop
op een ROC in Amsterdam staat veel dichterbij haar belevingswereld dan het
conflict tussen Israël en Palestina. Hoogopgeleiden zijn over het algemeen,
behalve geïnteresseerd in wat er in Nederland en in Amsterdam gebeurt, meer
gericht op het internationale nieuws. Hbo-student Mohammed vindt het
belangrijk om het nieuws via verschillende kanalen tot zich te nemen om
een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van de situatie. Hij kijkt ook naar
Arabische zenders, omdat die zenders volgens hem veel meer laten zien dan
andere zenders:
Bijvoorbeeld zit ik op internet, kijk ik op de Marokkaanse zender, de
Arabische zender, CNN kijk ik soms, soms gewoon Nederlands nieuws
NOS, RTL. Ik zie heel vaak verschillende dingen. Maar ja daar maak ik nu
wel mijn eigen beeld van. Het gaat zo: ik kom thuis, ik kijk wat er op tv
is, een Arabische zender, oh dit en dat, en dan zie ik het op internet weer,
en dan denk ik ‘oh het zal wel kloppen’. Dan heb je meer betrouwbaarheid
zeg maar. De bronnen zijn betrouwbaarder. (…) Zoals ik al zei, ik maak
me nergens druk om. Ik maak me druk over mijn eigen leven. Maar er
zijn wel van die dingen dat ik denk ‘waarom laten jullie dat dan weer niet
zien?’ Bijvoorbeeld, Arabische zenders die laten gewoon echt letterlijk alles
zien. Van onthoofdingen tot dit en dat. Ja dat is dan weer een beetje te
erg, maar ik bedoel van laat dan wel gewoon alles zien. CNN liet zien twee
soldaten gedood, maar de Arabische zender liet zien dertig mensen gedood
door, wat was het ook alweer? Was een bom die verkeerd was gevallen.
Ja, dat lieten ze dan weer niet zien. En dan denk ik waarom laten jullie
dat nou weer niet zien? Want ja dertig mensen tegenover twee soldaten…
(Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Vooral onder jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is het vertrouwen in
de Nederlandse media gering. Slechts een kleine groep (10%) heeft vertrouwen
in de Nederlandse media (figuur 6.11). Dit betekent echter niet dat zij de
Nederlandse media de rug toe keren. Wel vertrouwen zij de Marokkaanse
media bijna drie keer zo vaak als de Nederlandse media. Daarnaast heeft ruim
één derde geen idee of zij de Marokkaanse media wel of niet vertrouwen. Dit
is opvallend omdat er ten tijde van het onderzoek toch geregeld discussies
waren over de beperkingen van de vrijheid van meningsuiting in Marokko.
Verschillende kritische journalisten in Marokko werden vervolgd en kregen
204

Figuur 6.11 Vertrouwen in media geboorteland ouders in vergelijking met Nederlandse media
(in % naar geboorteland ouders)
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geldboetes opgelegd, waarover ook in de Nederlandse media werd bericht. 134
Maar zoals eerder gezegd volgen de meesten de situatie in Marokko niet echt
op de voet. Daarnaast beheersen velen het geschreven Arabisch of het Frans
niet voldoende om een Marokkaanse krant te kunnen lezen. Slechts een klein
deel (16%) volgt het nieuws op Marokkaanse televisiezenders. De kennis van
de Marokkaanse media en van de situatie in Marokko is dus beperkt.
De jongvolwassenen van Turkse herkomst gebruiken veel vaker de media
van het geboorteland van hun ouders maar dat betekent niet dat deze media
meer vertrouwen genereren. De groep die geen vertrouwen heeft in de Turkse
media is ongeveer even groot als de groep die geen vertrouwen heeft in de
Nederlandse media. Ook bij de jongvolwassenen is het verschil in vertrouwen
tussen de Nederlandse media en de Surinaamse media niet heel groot.
Politiek vertrouwen
Ook als het gaat om vertrouwen in instituties in het geboorteland van de ouders
is er een duidelijk verschil tussen de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Zie het jaarrapport van Amnesty International over de mensenrechtensituatie in
Marokko: http://www.amnesty.org/en/region/morocco/report-2008. Berichten in de
Nederlandse media over vrijheid van meningsuiting in Marokko bijvoorbeeld: Steven
Adolf, Marokko knijpt kritische pers met boetes af, NRC Handelsblad, 25 mei 2007, Asis
Aynan & Hassan Bahara, Democratisering van Marokko is schijn, NRC Handelsblad, 13
augustus 2007. Censuur lijkt terug in Marokko; onafhankelijke bladen liggen vaker onder
vuur, Het Parool, 21 augustus 2007.
134
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Surinaamse herkomst en de jongvolwassenen van Turkse herkomst (figuur 6.12).
De jongvolwassenen van Turkse herkomst hebben veel vaker vertrouwen
in de afzonderlijke instituties. Onder jongvolwassenen van Marokkaanse
en Surinaamse herkomst heeft maar een hele kleine groep vertrouwen in de
politieke partijen, het rechtssysteem, of de politie in het geboorteland van
hun ouders. Dit betekent niet dat de anderen geen vertrouwen hebben. Een
flink deel, soms bijna de helft van de jongvolwassenen van Marokkaanse en
Surinaamse herkomst, wisten geen antwoord te geven op de vraag of zij nu
eerder wel of geen vertrouwen hadden in de afzonderlijke instituties.
Voor alle groepen geldt dat zij het minst vaak vertrouwen hebben in de
politieke partijen en het vaakst in het leger. Het vertrouwen in het Turkse leger is
groot onder de jongvolwassenen van Turkse herkomst. Bijna driekwart (69%)
heeft eerder wel vertrouwen in het leger. Er is geen verschil in vertrouwen in
het Turkse leger tussen mannen en vrouwen, tussen hoogopgeleiden en lager
opgeleiden of op grond van leeftijd.
Er is op politiek vlak duidelijk een groot verschil in het imago van
Marokko, Turkije en Suriname. Dit kan deels worden toegeschreven in de
achtergrond van de emigratie vanuit deze landen. De militaire dictatuur in
Suriname bracht vluchtelingen naar Nederland en deed het imago van de
Surinaamse politiek geen goed. Veel Marokkaanse migranten kwamen uit het
Rifgebied, een gebied waar de Marokkaanse overheid niet populair was en
werd gewantrouwd. Deze ervaringen werken door op de tweede generatie. Met
het aantreden van Koning Mohammed VI is er veel veranderd in Marokko,
maar het wantrouwen zit diep en is bij de tweede generatie duidelijk nog niet
helemaal verdwenen.
Er is overigens geen verschil in vertrouwen in de Marokkaanse overheid
tussen de jongvolwassenen die een Berbertaal spreken (of het belangrijk
vinden dat hun kinderen deze taal leren) en degenen die het MarokkaansArabisch beheersen. Voor de jongere generatie speelt deze tweedeling van de
Marokkaanse gemeenschap minder, vertellen verschillende jongvolwassenen
in de gesprekken. De ouders spelen hierin volgens Hafida wel een cruciale
rol. Hafida’s ouders zijn beiden Arabischtalig en zelf spreekt zij ook alleen
het Arabisch. Zij ziet wel verschillen tussen degenen van Berber herkomst en
van Marokkaans-Arabische herkomst in Nederland. Maar voor haar zelf speelt
deze verdeling niet erg, net als bij veel anderen van de ‘tweede generatie’. Voor
een kleine groep speelt het echter wel nog sterk is haar ervaring:
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Figuur 6.12 Vertrouwen in instituties geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
12,2

ssysteem

17,5

41.1

Rechtssysteem

12,217.5

Rechtssysteem

12.2 17,5

41,1

41,1

8,6

Overheid

Overheid

8,6

19.8

Overheid

8.6

19,8

19,8
53,2
13,6

Politie

16

45

Politie

16
13,6

Politie

13.616

45

e Partijen

Consulaat

27,8

Leger

13,7

27.8

Leger

13.7

27,8

68,8
10,4
13,5

Politieke Partijen

13.5
10,4

Politieke Partijen

10.413,5

36,6

32,9
Ambassade / Consulaat

32,937.8

37,8
Ambassade
/ Consulaat

32.9 37,8

54,2

68,8

54.2

54,2

Turkije

Marokko

68.8

36.6

36,6

Suriname

53,2

45

13,7

Leger

53.2

Turkije

Suriname

Marokko

Marokko

Suriname

Turkije

Er zitten ook wel enige verschillen in traditie enzo, [tussen Berbers en
Arabischtaligen], dat is echt per streek heel erg verschillend. Dat is echt zo.
Het speelt minder bij de [tweede generatie] dan bij de eerdere generatie,
als ik zo kijk. Allereerst omdat we de Nederlandse taal beheersen, dus je
hebt sowieso een derde taal waarmee je met elkaar kan communiceren.
Dus als het niet Arabisch of Berbers is dan is het dus Nederlands. Dus wij
zijn nog wel nuchter over van, jij bent Marokkaans, ik ben Marokkaans,
weet je, we zijn gewoon medestudenten of wat dan ook. Maar je hebt ook
dat ouders het zo laten ‘rulen’ thuis, dat de kinderen daar ook bij gaan
stilstaan, van er is wel verschil tussen Berbers en Arabisch. Dan voel je dat
wel eens, in onze generatie. Maar dat is gelukkig wel veel minder. (Hafida,
vrouw, 22 jaar, Marokkaanse herkomst)
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Het imago van de Turkse politiek is beter, al zijn de meningen over recente
politieke ontwikkelingen, net als in Turkije, verdeeld. In de onderzoeksperiode
speelde de discussie over het mogelijk afschaffen van het verbod op het dragen
van hoofddoeken bij Turkse overheidsinstellingen. Dat de afschaffing van het
hoofddoek verbod uiteindelijk niet door zou gaan was tijdens de interviews
nog niet bekend. Selva vindt een soepeler hoofddoekenbeleid een goede
ontwikkeling en pleit voor individuele keuzevrijheid:
In Turkije hebben ze een heel streng hoofddoekbeleid. Maar daar komt
verandering in, daar gaan ze ook vrije keuze stellen. In Turkije mocht je in
alle overheidsinstellingen geen hoofddoek [dragen]. Dus als je ambtenaar
bent mag het niet, als je op een openbare school zit mag het niet. Daar
komt wel grote verandering in. Daar ben ik wel blij om hoor. Wat is dat
nou, je bent een moslimland want 99 procent van de bevolking is moslim
maar je zegt tegen mensen van nee. Ja, ik begrijp wel dat bij bepaalde
functies het gewoon niet kan. Dat is hier ook zo. Maar mensen moeten wel
vrij zijn. Als ze naar school willen gaan met een hoofddoek, ja dat moet
wel kunnen. (Selva, vrouw, 27 jaar, Turkse herkomst)

Voor de minderheidsgroep die zich rekent tot de alevitische stroming
binnen de islam liggen de plannen gevoelig. Zoals Umur die niets ziet in de
plannen van de huidige ‘pro-islamitische’ soennitische Turkse regering die de
alevieten volgens hem ‘nog steeds indirect onderdrukt’. Hij ziet de huidige
ontwikkelingen als een bedreiging voor de scheiding van kerk en staat in
Turkije die hij juist waardeert:
De regering die er nu zit, dat is eigenlijk wel een beetje een tegenpool
van mijn ideeën. Ze zijn heel erg pro-islam. Ken je de islam een beetje?
Je hebt twee grote stromingen, je hebt dus de soennitische stroming en de
shi’itische, de alevitische stroming. Ik ben zelf van alevitische komaf, en
dat komt dus ook uit Syrië, als ik het zo even mag zeggen. Alevieten zijn
zo’n duizend jaar misschien onderdrukt geweest door soennieten, nog steeds
eigenlijk indirect, dus wat dat betreft heb ik heel weinig met de soennitische
stroming. Natuurlijk leven we met elkaar en respecteren we elkaar, maar
ik heb niks met die politiek zeg maar, die nu zeg maar van Turkije wordt
opgelegd. Dus dat je bij overheidsinstellingen geen hoofddoekje, geen
religieuze dinges mag hebben. Dat zijn dan dingen die ze willen afschaffen.
(...) Dus, ze willen de islamisering heel sterk doorvoeren in Turkije. Terwijl
ik juist zoiets heb van, het is een heel groot pluspunt van Turkije, dat kerk
en staat apart is weet je wel. Het is eigenlijk het enige land in die hele regio
die dat heeft, toch wel een redelijk moderne staat, en toch overwegend
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islamitisch weet je. En als je dat nu overhoop gaat gooien, ik denk niet dat
dat ten goede komt aan Turkije. (Umur, man, 29 jaar, Turkse herkomst)

Het verschil in het (politieke) imago onder de geboortelanden spreekt
duidelijk uit het idee dat als er meer landen zouden zijn zoals het geboorteland
van de ouders, dat de wereld er dan beter uit zou zien. Jongvolwassenen van
Marokkaanse herkomst zijn het hier het minst mee eens en de jongvolwassenen
van Turkse herkomst het meest (figuur 6.13). Jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst nemen een tussenpositie in, ongeveer zestien procent vindt dat de
wereld er beter uit zou zien als er meer landen zouden zijn als Suriname.
Figuur 6.13 De wereld zou er beter uit zien als er meer landen waren zoals (geboorteland ouders)
(in % naar geboorteland ouders)
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Vooral de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst
vertrouwen de vertegenwoordiging van de landen van herkomst, de ambassade
en consulaten in Nederland, veel vaker dan de instituties in de geboortelanden
zelf. Dit zijn instanties waar zij geregeld zelf mee te maken krijgen. Ongeveer
een derde van de jongvolwassenen van Marokkaanse of Turkse herkomst en
vijftien procent van degenen van Surinaamse herkomst hebben in het afgelopen
jaar contact gehad met de ambassade of het consulaat in Nederland. De
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst bezochten het consulaat vooral
voor het aanvragen of verlengen van de Marokkaanse identiteitskaart (42%)
of paspoort (38%). Over het algemeen waren zij positief of neutraal over het
contact. De jongvolwassenen van Turkse herkomst bezochten het consulaat
vooral voor het aanvragen of verlengen van een Turks paspoort (73%) en voor
het inwinnen van informatie of uitstellen van de Turkse dienstplicht (22%).
Ook zij waren over het algemeen positief of neutraal over het contact met het
consulaat of de ambassade. De jongvolwassenen van Surinaamse herkomst
hadden vooral contact met het consulaat over het aanvragen van een visum
voor Suriname en waren hierover positief.
Als de verschillende aspecten van politieke betrokkenheid en identificatie
met het geboorteland van de ouders worden samengenomen, is er duidelijk een
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groot verschil tussen de jongvolwassenen van Turkse herkomst enerzijds en de
jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse herkomst anderzijds. Bij een
ruime meerderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst is de politieke identificatie met Marokko en Suriname zeer zwak of
zelfs helemaal afwezig (figuur 6.14). Slechts een beperkt aantal (5-7%) toont
een sterke politieke identificatie. Bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst
is het beeld totaal anders. Bij ruim een derde (37%) is de politieke identificatie
met Turkije sterk te noemen. Er zijn geen verschillen in politieke identificatie
met Turkije op grond van opleidingsniveau, leeftijd of geslacht.
Figuur 6.14 Mate van politieke identificatie* met het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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* Schaalvariabele gebaseerd op vier variabelen: vertrouwen in de overheid, praten over situatie, zich bezighouden met politieke
situatie en of de wereld er beter uit zou zien als er meer landen waren zoals Marokko/Turkije/Suriname. Zwak (score 0-8)
Enigszins (score 8-12) en Sterk (score 12-16).

Politieke identificatie met Nederland en geboorteland ouders
De jongvolwassenen hebben vaker vertrouwen in de lokale overheid, de
Amsterdamse gemeente, dan in de nationale overheden in het geheel (figuur
6.15). Vooral bij de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst is het vertrouwen in de nationale overheid beperkt. Wel hebben zij
veel vaker vertrouwen in de Nederlandse overheid dan in de overheid van het
geboorteland van de ouders. Bij de jongvolwassenen van Turkse herkomst is
het beeld anders. Zij hebben ongeveer even vaak vertrouwen in de Nederlandse
overheid als in de Turkse overheid. Vertrouwen in de Nederlandse overheid en
vertrouwen in de Turkse overheid gaan niet altijd samen. Bijna een derde (29%)
van de jongvolwassenen van Turkse herkomst heeft vertrouwen in zowel de
Nederlandse overheid als de Turkse overheid. Ongeveer dertien procent heeft
wel vertrouwen in de Nederlandse overheid maar niet in de Turkse overheid.
Voor nog eens zeventien procent is dit andersom. Zij hebben wel vertrouwen
in de Turkse overheid, maar niet in de Nederlandse. Een kleine groep (9%)
heeft in beide geen vertrouwen.
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Figuur 6.15 Vertrouwen in gemeente, Nederlandse overheid en overheid geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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6.4 EMIGRATIEWENSEN, VERTREKMOTIEVEN EN MOGELIJKE BESTEMMINGEN
In hoofdstuk 5 kwam duidelijk naar voren dat verreweg de meeste
jongvolwassenen hun toekomst in Nederland zien. Toch is er ook een behoorlijke
groep die erover denkt voorgoed of tijdelijk uit Nederland te vertrekken. Wat
zijn zoal de landen die aantrekkelijk zijn voor de jongvolwassenen? En waar
zit die aantrekkingskracht dan in? Aan de Amsterdamse jongeren die mogelijk
uit Nederland wilden vertrekken werd gevraagd waarheen zij zouden willen
verhuizen.
De aantrekkingskracht van het geboorteland van de ouders sterker is onder
de jongvolwassenen van Turkse herkomst dan onder de jongvolwassenen
van Marokkaanse en Surinaamse herkomst (tabel 6.3). Omdat het goed
gaat met Turkije, op politiek, sociaal en economisch gebied wordt er vanuit
verschillende hoeken gewezen op de mogelijke aantrekkingskracht van Turkije
op de jongeren van Turkse herkomst in Europa. 135 De jongvolwassenen van
Journaliste Senay Özdemir in ‘Turkije heeft EU niet meer nodig, in Azië gebeurt
het.’ De Volkskrant, 20 september 2008, Atilla Aytekin van de stichting Tannet (netwerk
van hoogopgeleide Turkse Nederlanders), Ahmet Azdural van Inspraak Orgaan Turken
in Nederland, Yusuf Altuntas, directeur Milli Görüs Nederland in: R. Pietersen, ‘Turkije
trekt, Nederland duwt’, Trouw, 8 maart 2008, Mustafa Özcan, GroenLinks raadslid in
135
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Turkse herkomst bevestigen dit beeld. Erdem bijvoorbeeld heeft zelf geen
plannen om in de nabije toekomst naar Turkije te emigreren, maar hij
ziet in zijn eigen omgeving de aantrekkingskracht van Turkije. Zeker voor
hoogopgeleiden die verschillende talen spreken. Eén van zijn vrienden heeft
de keuze gemaakt te emigreren naar Turkije. Erdem denkt dat op dit moment
vooral de mogelijkheden in Turkije van doorslaggevend belang zijn en niet
zozeer onvrede over de maatschappelijke situatie in Nederland.
Nou, er zijn op dit moment gewoon al een heleboel Turken (...) die spelen
met de gedachte om binnen een termijn van 5 jaar terug te gaan naar
Turkije. Definitief. Het is nu een kleine groep die ook echt overgaat tot.
Zoals één vriend van mij die gaat binnenkort dus weg. Die gaat gewoon
weg omdat hij daar een baan kan krijgen. Hij spreekt Nederlands, hij
spreekt Engels en een klein beetje Duits. Hij heeft een hbo-opleiding. Hij
weet veel van computers. Hij is gewoon binnen. Hij kan een goed salaris
krijgen, waar je in Turkije goed mee kan leven. Je hebt er heerlijk weer,
bijna het hele jaar door. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Dat zijn wel de
hoofdoorzaken denk ik, dat hij gewoon weggaat. (Erdem, man, 28 jaar,
Turkse herkomst)

Ook Senay ziet volop carrièremogelijkheden in Turkije. Zij ziet zichzelf op
niet al te lange termijn wel naar Turkije emigreren. Voor de wat grotere
kustplaatsen trekken haar aan. Zij hoopt dat haar toekomstige kinderen zullen
opgroeien in Turkije. Zij vertelt:
Ik wil ooit wel emigreren, dus ik denk, hoe beter het nu gaat worden in
Turkije, [daar] zal je later profijt van hebben. Mijn ouders, die wonen daar
zes maanden van het jaar. [Ik zie mijn toekomst daar] ook qua werk hoor.
Ik hoop dat ik eerder dan m’n pensioen daar naartoe ga. [Ik wil niet naar]
Istanboel, dat is dan net iets te groot. Voornamelijk ook dat er vrij veel
immigranten zijn in Istanboel, dat vind ik ook niet echt fijn. Het is echt te
vol. Maar [ik wil wel naar] een grote stad, ja. En ook dicht bij de zee dan.
Waar mijn ouders wonen in Antalya, of in Izmir. (Senay, vrouw, 27 jaar,
Turkse herkomst)

Onder de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst is een eventueel vertrek
naar een Europees land bijna even populair als naar Marokko (tabel 6.3). En
Amersfoort en Harm van Zuthem, medewerker Inspraak Orgaan Turken in Nederland
(IOT) in: ‘In Turkije ligt voor ons de uitdaging’, Jojanneke van den Berge, De Pers, 19
maart 2009.
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ook landen in het Midden Oosten trekken. De helft van de jongvolwassenen
van Surinaamse herkomst ziet Suriname als mogelijke bestemming bij een
vertrek uit Nederland, maar ook Europese landen en de Verenigde Staten
worden vaak genoemd. Suriname is voor de jongvolwassenen van Surinaamse
herkomst vooral een ver weg vakantie- en familieland. Zij noemen de armoede
en hoge werkloosheidscijfers en een andere manier van leven (sterke sociale
controle) als redenen waarom zij niet in Suriname zouden kunnen of willen
wonen. Een zelfde beperkte aantrekkingskracht heeft ook Marokko voor de
jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst. Zij praten over Marokko als een
land in ontwikkeling, met een hoge werkloosheid en een enorme bureaucratie
en corruptie. Verschillende vrouwen van Marokkaanse herkomst uiten zich in
de gesprekken ook kritisch over de positie van de vrouw in Marokko.
Tabel 6.3 Top 3 bestemmingen bij mogelijk vertrek uit Nederland
(in % naar geboorteland ouders, meerdere antwoorden mogelijk)

Geboorteland ouders
Marokko

Turkije

Suriname

1

Marokko
(47,5%)

Turkije
(85,5%)

Suriname
(51,4%)

2

Europees land (niet Turkije)
(44,6%)

Europees land (niet Turkije)
(13,2%)

Europees land (niet Turkije)
(29,4%)

3

Midden Oosten
(10,0%)

Australië / Midden-Oosten
(3,9%)

Verenigde Staten
(22,0%)

n

101

76

109

6.5 CONTROLEERBARE ONDERDANEN, BETROKKEN BURGERS OF EEN 		
TRANSNATIONALE GEMEENSCHAP?
Voor staten waarvan een grote groep landgenoten al langdurig of zelfs
permanent in het buitenland verblijft, vormen de grenzen van de nationale
staat niet automatisch de grenzen van de soevereiniteit. In hoofdstuk 4 kwam
al aan de orde hoe dit soms leidt tot botsingen tussen nationale soevereine
staten. Via controle, burgerschapsarrangementen en het stimuleren van
loyaliteit wordt geprobeerd de band met landgenoten in het buitenland te
beïnvloeden. Wat merken de jongvolwassenen van Marokkaanse, Turkse en
Surinaamse herkomst eigenlijk van dergelijke activiteiten? Hoe kijken zij hier
tegenaan? En zien zij zichzelf als onderdeel van een transnationale cultuur of
geloofsgemeenschap?
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Controleerbare onderdanen?
De afgelopen jaren zijn er verschillende politieke discussies ontstaan over
de vermeende invloed van de Marokkaanse en Turkse overheid op de
Marokkanen en Turken in Nederland. In de discussies rondom de vermeende
spionage van de Marokkaanse overheid waren er twee verschillende reacties te
onderscheiden, die beiden benadrukken dat de jonge generatie zich niet wil
laten beïnvloeden. De ene groep benadrukt de ongewenste controle vanuit
Marokko en benadrukte Marokko hun belangen niet hoeft te behartigen en
zij zichzelf niet als onderdanen van Marokko zien. De andere groep benadrukt
dat iedere betrokkenheid met Marokko gebaseerd moet zijn op iemands
eigen keuze, maar ook zeker niet verdacht moet worden gemaakt. Zij zien
hun betrokkenheid bij Marokko als evident en legitiem (zie hoofdstuk 4).
De suggestie dat de Marokkaanse overheid spioneert, roept op MarokkaansNederlandse discussiesites ook tweeledige reacties op. Aan de ene kant wordt
het gezien als een poging van Marokko om invloed uit te oefenen op haar
onderdanen in het buitenland, anderen benadrukken dat het Marokko in
eerste instantie toch vooral gaat om ‘radicale moslims’ voor te zijn. In reactie
op Kamervragen van de PVV reageert Tarif op marokko.nl:: Jullie van PVV
zijn toch blij wanneer moslim extremisten hard worden aangepakt? Jullie
moeten Marokko en deze spion dankbaar zijn dat ze jullie voor extremisten
beschermen.136
Ook over vermeende invloed van de Turkse regering op Turkse Nederlanders
in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 was onderwerp
van politieke discussie (zie hoofdstuk 4). Turkse studentenverenigingen
organiseerden een protestmars naar het partijbureau van de PvdA om een
petitie aan te bieden om te protesteren tegen de manier waarop de partij omging
met de Armeense kwestie. In een brief aan hun medestudenten van Turkse
herkomst stelden de Turkse studentenverenigingen dat zij hun vertrouwen in
de Nederlandse democratie hadden verloren en zich buitengesloten voelden in
de discussie die was ontstaan:
Beste Turkse medestudenten. We worden de mond gesnoerd door de PvdA
en CDA! Wij, Nederlandse studenten van Turkse herkomst, zijn diep
teleurgesteld in de manier waarmee de pilaren van de Nederlandse politiek
zijn om gegaan met de Armeense kwestie. Onze ambities, vertrouwen
en geloof in de Nederlandse democratie heeft een flinke klap opgelopen.
(…) We leven in een democratie waarin we de vrijheid van meningsuiting
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Tarif op www.marokko.nl, 15 september 2008.

centraal zien. Voor ons is dialoog en respectvolle benadering naar beide
conflictgroepen de enige manier om tot een duurzame verhouding tussen
beide landen te komen. Wij vragen jou daarom op te eisen waar we
allen recht op hebben en vragen jou een beroep te doen op een van de
basisstenen van onze democratie, namelijk de vrijheid van meningsuiting.
Wij kunnen niet tolereren dat we uit een discussie worden gesloten die ons
allen raakt.137

In de Turkse media werd er ook geregeld aandacht besteed aan de verkiezingen
in Nederland. Veel jongvolwassenen van Turkse herkomst volgen de Turkse
media, maar het vertrouwen erin is beperkt (figuur 6.11). Çelik irriteerde zich
aan de bemoeienissen van de Turkse media met verkiezingen in Nederland:
Stel er zijn weer verkiezingen [in Nederland]. Dan zie je de Turkse media
altijd gaan kijken van, ok, welke Turkse kandidaten staan er nou op de
lijst van die, die en die partij. Ze kijken helemaal niet naar de inhoud van
die kandidaten. Wat zegt [hij of zij], of waar staat [hij of zij] voor. Dat
interesseert ze niks. Ze gaan voor de Turk stemmen, of ze stemmen op de
Turken binnen die partijen. Dat spreekt mij eerlijk gezegd niet aan. (Çelik,
man, 23 jaar, Turkse herkomst)

In de gesprekken met de jongvolwassenen maken zij slechts een enkele keer
melding van directe controle vanuit de geboortelanden. Hierbij moet worden
opgemerkt dat de gesprekken plaatsvonden voor de vermeende spionagezaak
en de discussies rondom de oprichting van de Marokkaanse Hoge Raad voor
Migranten (CCME). De vraag is alleen of dit veel uitmaakt voor de reacties
van de jonge Amsterdammers van Marokkaanse herkomst. De interesse in de
Marokkaanse politiek en de situatie in Marokko is immers beperkt. Nadia
Bouras, die actief betrokken is bij de CCME, onderschrijft de beperkte
betrokkenheid van veel Marokkaanse Nederlanders. Zij ondervond in
Nederland dan wel veel kritiek op de oprichting van de CCME, maar merkt
op dat slechts een selectieve groep hier actief mee bezig is. De meeste mensen
uit de Marokkaanse gemeenschap, en zelfs een deel van haar familie, heeft
geen idee waar zij eigenlijk mee bezig is. 138

Petitie van Samenwerkende Turkse Studenten Verenigingen in Nederland. Beschibaar
via: http://www.lokum.nl/turkije/2006/10/04/studenten-protesteren-tegen-politiek/,
gepost op 4 oktober 2006, laatst bezocht op 9 mei 2010.
138
Persoonlijke communicatie met Nadia Bouras, 9 maart 2009 Amsterdam.
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Als in de gesprekken controle-issues werden aangesneden werden vooral
de grenscontroles aangehaald. De verplichte Marokkaanse identiteitskaart en
de controle en vragen als je die bent vergeten of niet bij je hebt worden wel
een enkele keer genoemd in de gesprekken. De jongvolwassenen vinden deze
controle wel vervelend, maar zij leggen het vooral uit als veiligheidsissue. ‘Ik
begrijp het wel. Marokko ligt wel naast Algerije, die ook op Marokkanen
lijken. Zij willen wel weten wat er binnenkomt en wat er weer weggaat om het
zo maar te zeggen’, merkt de 28-jarige Farida op. Op Turkse identiteitskaarten
staat ook de religie van de kaarthouder vermeld, ook bij degenen die zich niet
meer rekenen tot een bepaald geloof vermeldt de identiteitskaart ‘moslim’.
Lemi, die zelf niets meer op heeft met het geloof dat hij van huis uit mee
kreeg irriteert zich eraan dat hem via zijn Turkse identiteitskaart als het ware
een geloof wordt opgelegd. Hij heeft de Turkse nationaliteit, maar voor hem
hoeft het niet zo nodig:
Ja, ik heb nog een Turks paspoort ook, wat ik niet helemaal begrijp, maar ja
prima. Ik heb er wel eens over gedacht om ‘m in te leveren, maar ze schijnen
dat niet te accepteren. Maar zo’n dienstplicht, dan lever ik liever mijn
paspoort in, maar dan blijk je geen recht meer te hebben op de erfenis van
je ouders en dat soort gein. Maar weet je, dat wil ik ook even noemen. Als je
[in Turkije] een kind aangeeft dat net is geboren, dan wordt er automatisch
zonder dat je iets wordt gevraagd in z’n paspoort of identiteitskaart als
religie islam ingezet. Mij is het nooit gevraagd, maar dat staat in mijn
Turkse identiteitskaart, en misschien ook in mijn paspoort, daar staat dat ik
moslim ben. En ik ben geen moslim. Ik bedoel, mijn ouders waren moslim,
maar ik hang gewoon geen religie aan. Dus ja, dat soort dingen. Dat is wel
indoctrinatie, het wordt je opgelegd. (Lemi, man, 30 jaar, Turkse herkomst)

Verreweg de meeste jongvolwassenen merken echter niet of nauwelijks iets
van controle door de Marokkaanse, Turkse of Surinaamse regering. Een
meerderheid van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst vindt dat beslissingen van de regering van het geboorteland van
hun ouders hun dagelijks leven niet of nauwelijks beïnvloedt (figuur 6.16).
Jongvolwassenen van Turkse herkomst zijn het hier minder vaak mee eens.
Ongeveer een vijfde (21%) vindt dat beslissingen van de Turkse regering van
invloed zijn op zijn of haar leven.
Betrokkenheid gewenst of ongewenst?
De mate waarin de verschillende jongvolwassenen politieke betrokkenheid
bij het geboorteland van de ouders wensen verschilt (figuur 6.17). Bijna de
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Figuur 6.16 Mijn leven wordt niet of nauwelijks beïnvloed door beslissingen regering geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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helft (46%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst vindt dat de Turkse
gemeenschap in Nederland zich actief moet bemoeien met de Turkse politiek.
Een kleinere groep, maar nog altijd ongeveer een derde, van de jongvolwassen
van Marokkaanse en Surinaamse herkomst wenst een actieve betrokkenheid van
de gemeenschap in Nederland bij de politiek van het geboorteland van de ouders.
Gezien het gebrek aan vertrouwen in de nationale overheid is het overigens de
vraag of de politieke betrokkenheid die de jongvolwassenen van Marokkaanse
en Surinaamse herkomst wensen, betrokkenheid is die deze landen wensen.
Stemmen is een manier om politieke betrokkenheid te uiten. Eerder in dit
hoofdstuk kwam aan de orde dat meer dan de helft van de jongvolwassenen
van Turkse herkomst vindt dat stemmen bij Turkse verkiezingen een belangrijk
aspect is van het Turk zijn. De 26-jarige Hanife zou nooit speciaal voor de
verkiezingen naar Turkije gaan, maar als zij de mogelijkheid heeft omdat zij er
toevallig toch is, dan vindt zij het wel belangrijk om te gaan stemmen:
In de zomer waren de verkiezingen en toen wij op vakantie gingen kon je
gewoon bij de grens bij Schiphol of de grens in Turkije daar kon je gewoon
stemmen. Daar heb ik wel aan meegedaan. Maar daar blijft het ook bij.
Dan stem je, en dan. [Ik heb] niet echt heel veel met de politiek in Turkije.
IW: Maar je vond het toch wel belangrijk om te stemmen?
Ja nu je er toch bent! Ik ga niet speciaal daarvoor [naar Turkije] maar
als je er toch bent, dan stem je ook. Je bent stemgerechtigd dus je kunt
stemmen, dan maak je er ook gebruik van. Je hebt een Turks paspoort,
je kan stemmen en als ik daar ben doe ik dat ook gewoon. Ja dat is wel
belangrijk ja. (Hanife, vrouw, 26 jaar, Turkse herkomst)

In de onderzoeksperiode was er discussie in Marokko over het herintroduceren
van ‘stemlokaal Europa’. Op verschillende plaatsen in Europa zouden
Marokkanen de mogelijkheid moeten hebben om te stemmen voor Marokkaanse
verkiezingen. Aan de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst werd daarom
gevraagd of zij zouden gaan stemmen als zij in Nederland hun stem zouden
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Figuur 6.17 Gewenste betrokkenheid bij politiek geboorteland ouders
(in % naar geboorteland ouders)
Het is belangrijk dat MTS die in Nederland wonen ook vertegenwoordigd zijn in het MTS parlement
Suriname

28,4

25,5

Turkije

31,7

58,2

Marokko

14,4

17,2

40,0

14,6

28,3

17,6

9,9
14,1

De MTS gemeenschap in Nederland moet zich actief bemoeien met de MTS politiek

Suriname
Suriname

62,7
Suriname62,7

Turkije
Turkije

46,2
46,2
Turkije

Eens
Eens

Neutraal
Neutraal

26,2

28,1
45,6 28,1

58,2
58,2
Marokko

Marokko
Marokko

15,9
15,9

31,9

29,2

Oneens
Oneens

13
13
21,2
21,2

19
19

33

13,3
13,3

12,6

29,2

8

19,8

26,6
9,4
9,4

25,1

12,7

Weet
Weetniet
niet//geen
geenantwoord
antwoord

kunnen uitbrengen voor de Marokkaanse verkiezingen. Het enthousiasme
over deze mogelijkheid is beperkt. Ruim een kwart (27%) zegt zeker te gaan
stemmen als zij in Nederland zouden kunnen stemmen voor de Marokkaanse
verkiezingen. Maar ook een kwart (24%) zegt zeker niet te gaan stemmen en
bijna de helft weet niet of zij zouden gaan stemmen.
Een andere manier om betrokken te zijn bij het geboorteland van ouders
is door het sturen van geld naar familie, vrienden of bekenden en het doen
van investeringen. Voor veel emigratielanden zijn geldovermakingen van
landgenoten in het buitenland een belangrijke bron van buitenlandse
inkomsten. Vaak wordt deze financiële situatie gezien als een belangrijke reden
voor staten om de band met de emigranten in stand te houden. Aangezien de
tweede generatie over het algemeen succesvoller is dan de eerste generatie, zijn
zij een aantrekkelijke groep voor de betreffende staten. De tweede generatie
is echter niet automatisch de geldbron die de buitenlandse overheden zich
misschien zouden wensen. Een ruime meerderheid maakt zelden of nooit
geld over naar familieleden, vrienden of kennissen in het geboorteland
van hun ouders (figuur 6.18). Dit heeft natuurlijk ook met hun financiële
situatie op dit moment te maken en het feit dat velen nog studeren en/of
thuis wonen. Leeftijd is niet van invloed op het sturen van geld. De oudere
leeftijdgroep stuurt niet vaker geld dan de jongere groep. Alleen bij degenen
van Marokkaanse herkomst is er een effect van leeftijd, juist de jongere groep
geeft vaker aan regelmatig geld te sturen naar Marokko. Dit effect zou het
gevolg kunnen zijn van jongeren die rapporteren over een situatie waarin hun
ouders geld overmaken in plaats van zijzelf. Een kleine groep wees erop dat zij
alleen incidenteel geld overmaken als zij er specifiek om worden gevraagd. Een
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Figuur 6.18 Geldovermakingen aan familie, vrienden of bekenden in het geboorteland van de ouders
(in % naar geboorteland ouders)
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29-jarige respondente van Turkse herkomst noteert: ‘alleen als er iets ernstigs
gebeurt, bijvoorbeeld een aardbeving ofzo.’
Derek ziet het financieel steunen van zijn familieleden in Suriname als een
morele verplichting. De verwachtingen van familieleden maken voor hem ook
dat hij niet simpelweg een toerist is in Suriname, want in Surinaamse ogen
ben je rijk:
Ja lekker thuis en niet zozeer een super vakantiestemming ofzo. Ik weet
niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik heb niet, ik ga naar mijn land en kom
daar (…) Als ik daar kom, dan ga je allereerst terug naar je familie. En je
familie heeft het daar niet altijd zo goed als jij dat hebt. En je geniet er op
een ander soort manier. Als je dan al daar komt.
IW: Hoe bedoel je anders?
Je bent daar dan wel als Nederlander, je hebt een inkomen, geld om uit te
geven. Met de koopkracht van [een Nederlander] ben je rijk in Suriname.
Maar het voelt niet, het voelt niet hetzelfde als je dat zou doen in een
ander land waar je niet de adem van familie in je rug hebt. Wat natuurlijk
heel selfish is, maar daar komt het wel op neer.
IW: Er zijn verwachtingen van de familie
Ja. En natuurlijk steun ik ook mijn familie absoluut. Maar het geeft wel
(…) daar als jij daar, en niet onterecht, als jij daar geld aan het uitgeven
bent, is het ook wel de bedoeling dat je geld voor hen achterlaat. (Derek,
man, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Als toerist zijn de jongvolwassenen overigens wel een belangrijke geldbron.
Vooral de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst vieren
regelmatig vakantie in het geboorteland van hun ouders. De vraag is echter of
deze landen de tot nu toe trouwe toeristen ook op de lange termijn aan zich
kunnen binden? Zolang zij familie hebben wonen in het geboorteland van
hun ouders, zullen zij het geboorteland van hun ouders waarschijnlijk wel
blijven bezoeken. Maar ook nu wijzen verschillende jongvolwassenen erop dat
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zij ook weleens ergens anders vakantie willen vieren en niet ieder jaar meer af
te reizen naar het land van hun ouders.
Politieke en financiële betrokkenheid is iets waar de jongvolwassenen zelf
voor kunnen kiezen. Er geldt voor hen geen stemplicht in het geboorteland
van de ouders en ook hoeven zij geen belasting te betalen. Voor de mannen
van Turkse herkomst is er sprake van een andere betrokkenheid die minder
vrijblijvend is. Zij hebben namelijk, als zij de Turkse nationaliteit bezitten, te
maken met de Turkse dienstplicht. Omdat Nederland geen dienstplicht meer
kent, krijgen zij geen vrijstelling van de Turkse dienstplicht. Zij hebben in
principe twee keuzes. Zij kunnen de volledige vijftien maanden dienstplicht
in Turkije vervullen of de dienstplicht grotendeels afkopen en nog 21 dagen
basisopleiding in Turkije vervullen (zie hoofdstuk 4). Op het moment van
het invullen van de vragenlijst heeft nog geen enkele respondent van Turkse
herkomst de Turkse dienstplicht in het geheel vervuld (figuur 6.19). Een
enkeling heeft geen Turkse nationaliteit en hoeft daarom ook geen Turkse
dienstplicht te vervullen, of is op medische gronden afgekeurd. Een klein
deel (8%) heeft de militaire dienstplicht afgekocht en de verplichte 21 dagen
volbracht. Ongeveer de helft (52%) van de mannen van Turkse herkomst is
van plan de dienstplicht uiteindelijk af te kopen en een derde zegt van plan te
zijn de dienstplicht te gaan vervullen. Van de groep die zegt de dienstplicht te
willen vervullen, verwijst een groot deel waarschijnlijk ook naar de volledige
dienstplicht afkopen en nog 21 dagen dienstplicht uitzitten in Turkije. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het antwoord van Ozan, die de basisopleiding in Turkije
vooral ziet als een spannend avontuur:
[De Turkse dienstplicht] wil ik ook wel doen. Ik denk eraan om het
eigenlijk zo snel mogelijk te doen. Dat is gewoon puur omdat ik me,
gewoon, ja, ik vind het een kick. Het lijkt me leuk. Het is niet omdat het
Turkije is hoor. Het is ook gewoon omdat, stel ik deed geen opleiding,
dan zou de landmacht me ook wel leuk lijken. Het lijkt me een beetje
spannend. Misschien is het helemaal niks, maar ja de spanning lijkt me
wel leuk, de uitdaging, de discipline ook.
IW: Maar wil je dan de volledige Turkse dienstplicht vervullen?
Nee, ik moet het wel afkopen. Ik kan niet de volledige vijftien maanden,
dat wil ik niet hoor. Dan wordt je ook gestuurd naar oorlogsgebieden
enzo. Dus ja, dat zegt al, dat ik eigenlijk, uit nieuwsgierigheid en spanning
het wil doen, maar niet echt. (Ozan, man, 21 jaar, Turkse herkomst)

De jongvolwassenen begrijpen deze claim vanuit Turkije wel. Waarom zou
Turkije de Turken in het buitenland anders moeten behandelen? Ook al is het
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Figuur 6.19 Vervullen of afkopen van dienstplicht in Turkije
(in % van mannen van Turkse herkomst)
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veel geld om de dienstplicht af te kopen, de dienstplicht hoort er gewoon bij.
Het is je plicht, je moet wel wat doen voor je land, oordelen de jongvolwassenen
van Turkse herkomst. Ondanks dat Çelik de Turkse dienstplicht liever niet wil
vervullen en deze vooral ziet als een belangrijke inkomstenbron voor Turkije,
snapt hij de claim vanuit Turkije wel. Het leger heeft immers een belangrijke
plaats in de Turkse samenleving merkt hij op:
Het leger wordt [in Turkije] ook liefkozend ‘mehmetcik’ genoemd, een
koosnaam voor wat we hier hebben als briljantje. Dat begrijp ik ook wel.
Er zitten heel veel mensen in het leger, jonge mensen voornamelijk, die
allerlei goeie bedoelingen hebben. Die hun mensen, hun familie willen
beschermen. Dat begrijp ik wel, maar zoals ik zei, ik heb een beetje moeite
met het idee van leger dat we dat in onze tijd hebben. Het opvolgen van
bevelen, al geloof je d’r niet in. Nee dat spreekt mij niet aan. Ik ben niet van
plan om in het Turkse leger te gaan. Ik heb het tot mijn 38ste verlengd. Ik
hoop eigenlijk ook dat de politici het met de dienstplicht zullen oplossen.
Dat het voor de Turkse Nederlanders zal wegvallen. (Çelik, man, 23 jaar,
Turkse herkomst)

Alleen de jongvolwassenen die geen band meer voelen met Turkije vinden
deze claim duidelijk wel problematisch. Als het aan hen lag, zouden zij hun
Turkse paspoort zo inleveren. Het opzeggen van de Turkse nationaliteit ligt
bij hun familieleden echter gevoelig. Emre denkt niet dat z’n familie het zou
accepteren als hij zijn Turkse nationaliteit zou opgeven. Daarnaast is hij bang
dat als hij zijn dienstplicht niet vervult, hij zijn vader en familie in Turkije niet
meer kan bezoeken. Ook al ziet hij het vervullen van de dienstplicht niet echt
zitten, uiteindelijk zal hij het toch doen:
Ik moet ook in principe het leger in ook. Ook weer zo’n stomme [regel].
Als je zeker weet dat je nooit [in Turkije] wilt gaan wonen, dan kan je het
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ook net zo goed laten vervallen zeg maar. Maar dat is ook weer zo’n hele
grote stap. En ik denk ook niet dat het meteen in m’n familie geaccepteerd
wordt. (...) Je doet gewoon überhaupt niet je nationaliteit weg. Dat is is
not done. Dat kan je gewoon niet doen. Maar ik bedoel, ik studeer. En ik
studeer de komende dertien jaar nog. Tegen die tijd zie ik het wel. En dan
kan je het ook afkopen. (...) Op het moment dat jij niet het leger ingaat, en
je komt Turkije in, dan zit je de rest van je leven vast. En dat moet je ook
niet hebben. Je moet wel altijd terugkunnen naar het land waar je vader
nog leeft. En het is zo dat de meeste [familieleden] m’n moeder en m’n
oma en opa enzo, die willen allemaal begraven worden in Turkije. En op
zo’n moment, stel dat er iets naars gebeurt, dan moet je ook terugkunnen.
(Emre, man, 19 jaar, Turkse herkomst)

Terwijl de 23-jarige Çelik nog hoopt uiteindelijk onder de Turkse dienstplicht
uit te kunnen komen, heeft de vijf jaar oudere Erdem het gevoel dat hij niet
meer onder deze ‘dure vakantie’ kan uitkomen:
De dienstplicht is voor ons een dure vakantie, je moet het afkopen. (...)
Het is bijna niet haalbaar voor iemand om veertien maanden weg te gaan,
dus het wordt afgekocht voor iets van zesduizend euro. Dan ga je maar
drie weken. Dan krijg je seminars, ze gaan een hoop vertellen over de
geschiedenis van Turkije. Je schiet drie kogels af en dat is het dan weer. Dan
ga je weer in het vliegtuig terug naar Amsterdam. Dat is de dienstplicht in
Turkije voor ons. (Erdem, man, 28 jaar, Turkse herkomst)

De mogelijkheid om onder de dienstplicht uit te komen en toch bepaalde
rechten in Turkije te behouden (Blauwe kaart), is niet heel erg bekend onder
de tweede generatie van Turkse herkomst. Uit ander onderzoek bleek dat ook
onder de eerste generatie deze optie niet echt bekend is en zij er ook weinig
gebruik van maken (Çoker, 2009).
Een (trans)nationale gemeenschap?
Van een transnationale identiteit die een groep van dezelfde herkomst met
elkaar verbindt over nationale grenzen heen is bij de jongvolwassenen van
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse herkomst maar in beperkte mate sprake.
Zij zien vooral nationale, maar ook lokale verschillen. Allereerst ervaren velen
dat, zodra zij in het geboorteland van de ouders zijn, zij toch vooral een
buitenlander zijn. Zij zijn anders. Fatiha vraagt zich hardop af of de Marokkanen
zelf wel zo zitten te wachten op de Marokkanen die in het buitenland wonen.
De koning wil de band met de Marokkanen in het buitenland misschien in
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stand houden, maar de ‘gewone Marokkanen’ zien je toch in eerste instantie als
een ‘iemand van buiten’, als een allochtoon ervaart zij:
Dat is wel zo [dat Marokko de band met de MRE in stand wil houden],
maar goed de mensen niet. Misschien de koning of dat erom heen, maar
de mensen echt niet. Dat merk je ook natuurlijk. Je hebt wel mensen die
zeggen welkom, weet je en dan gewoon echt netjes vragen van waar kom je
vandaan, en vind je het leuk hier? En bla die bla. Maar je hebt toch mensen
die gelijk zeggen: oh daar heb je hun weer, oh door hen stijgen de prijzen. En
wanneer ze vraagt wie is hun? Ja die allochtonen.. Ik dacht dat ik Marokkaan
was, geen allochtoon. Ze gebruiken ja ik weet niet hoe ze dat zeggen, maar
vertaald betekent het allochtoon, (…) iemand van buiten, dus niet van het
land zelf zeg maar. (Fatiha, vrouw, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Ten tweede worden ook verschillen op grond van woonland benadrukt door
de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst. Dit speelt niet voor
de jongvolwassenen van Surinaamse herkomst. Surinamers in het buitenland,
wonen dan ook hoofdzakelijk in Nederland. Marokkanen en Turken wonen
verspreid, vooral in verschillende Europese landen. Er is bijvoorbeeld een grote
Turkse gemeenschap in Duitsland en een grote Marokkaanse gemeenschap in
Frankrijk. De Marokkanen en Turken die in het buitenland wonen worden
zeker niet gezien als één transnationale gemeenschap. De jongvolwassenen
voelen geen sterke verbondenheid met Marokkanen en Turken die in
andere Europese landen wonen. Zij zien zichzelf toch in eerste instantie als
een aparte groep en benadrukken de verschillen. De jongvolwassenen van
Turkse herkomst vinden bijvoorbeeld ‘Duitse Turken’ toch echt anders dan
‘Nederlandse Turken’. Volgens Senay zijn de Nederlandse Turken meer Turks:
Ik denk dat de Nederlandse Turken, aan de normen en waarden vasthouden
en meer Turks zijn dan Duitse Turkse mensen.
IW: Waar merk je dat dan aan?
Nou, het feit dat de meeste Nederlandse Turkse mensen toch Turks praten
in Turkije, en de Duitse mensen willen laten zien dat ze uit Duitsland
komen. En een andere modestijl. En de manier hoe ze Turks praten. Dat
Duitse, dat zachte G achtige iets. Daar herken ik ze aan. (Senay, vrouw, 27
jaar, Turkse herkomst)

En voor de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst zijn Marokkanen
uit andere Europese landen toch echt wel een ander volk. Mohammed legt de
verschillen als volgt uit:
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Je hebt van die Franse Marokkanen die denken dat ze [in Marokko] koning
zijn of zo. Maar je hebt ook van die Spaanse Marokkanen die alles maar
toelaten en nergens nee tegen zeggen. Duitse Marokkanen zijn bijna
hetzelfde als Nederlanders. Daar zie je niet zo een verschil. En Belgen ook,
daar zie je geen verschil. Behalve dan de zachte g bij de Belgen, maar verder
niets. Bij de Fransen zie je echt meer een houding. Hun houding van hoe
en wat. In Marokko heb je gewoon iedereen is hetzelfde. Alleen die Fransen,
omdat Marokko een kolonie was, die kunnen dan nog gewoon Frans blijven
praten. Wat soms wel irritant is, maar ja. Wat doe je eraan? Dat is gewoon
standaard dat ze dan Frans praten. Het is te begrijpen daar. De mensen die
daar wonen, die begrijpen het wel. Maar ik ga er meestal niet mee om. Meer
met Nederlanders. (Mohammed, man, 19 jaar, Marokkaanse herkomst)

Maar ook verschillen op grond van woonplaats worden naar voren gebracht.
De jonge Amsterdammers op vakantie in Marokko kunnen bijvoorbeeld
haast feilloos hun stadsgenoten van de Rotterdammers onderscheiden op de
Marokkaanse boulevards en stranden.
Peggy Levitt (2009) stelt op basis van haar jarenlange onderzoek naar de
transnationale betrokkenheid van migranten en hun gezin dat religie een
belangrijke drijfveer is achter transnationale betrokkenheid. Religie kan een
belangrijk middel zijn om identiteiten en culturele waarden in stand te houden.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat migranten vaak religieuzer zijn, of
sterker vasthouden aan religieuze gebruiken en tradities dan degenen die in het
herkomstland zijn gebleven. De kinderen van migranten geven vervolgens ook
hun eigen invulling aan hun religie, die niet noodzakelijkerwijs overeenkomst
met de praktijk van hun ouders of die in het geboorteland van de ouders.
Verreweg de meeste jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst
zien zichzelf als moslim en zij voelen zeker een bepaalde verbondenheid
met moslims in andere landen in de wereld. Of hun identificatie als moslim
hun band met Marokko en Turkije versterkt, is nog maar de vraag. Andere
onderzoeken laten zien dat moslimjongeren in Europa juist proberen religie
en de cultuur van het geboorteland van elkaar te scheiden (Vertovec 2004,
De Koning 2008, 2009). Ook in dit onderzoek wijzen veel jongvolwassenen
op het belang van het scheiden van religie en cultuur. Vooral moslimjongeren
benadrukken in de gesprekken dat het moslim zijn belangrijker voor hen is
dan hun herkomst. Douha legt haar positie uit.
Ik ben dan wel Marokkaans, en ik ben ook trots daarop, maar ik ben
meer trots erop dat ik moslim ben, laat ik het zo zeggen. Dat vind ik heel
belangrijk. Maar of ik Marokkaan, of Turk, of wat dan ook ben, dat boeit
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me niet. Kijk, maar ik weet wel van mezelf, ik ben Nederlander, dat weet
ik wel. Ik vind mijn Marokkaanse kant niet eens belangrijk. Dat ik de
islam als geloof heb, dat vind ik belangrijker. Voor de rest maakt het me
niet uit. (Douha, vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

Maar de zoektocht naar het geloof, los van cultuur speelt zeker niet alleen
bij de moslimjongeren. Ook Anja, die met het Hindoeïsme is opgevoed,
benadrukt dat zij een scheiding aanbrengt tussen de Hindoestaanse cultuur
en het Hindoeïsme:
Ik heb het Hindoeïsme zeg maar van mijn ouders uit. Ik heb het heel erg,
van mijn moeder voornamelijk, opgedrongen gekregen. Er was geen logica
voor mij. Iets was zo en zo was het. Waarom vragen hoefde ik niet te stellen,
want het was gewoon zo. En voor mijn gevoel, (...) een religie waarbij je als
meisje, als vrouw gewoon heel erg benadeeld werd. Dat ging zo tegen mijn
hele gevoel in. Ik had in het begin, vroeger eigenlijk toen ik het huis uit
ging eigenlijk zoiets van weet je ik moet niks hebben daarvan. Maar op een
gegeven moment ben ik zelf gaan zoeken, wat het Hindoeïsme echt is. En
toen kwam ik eigenlijk tot hele andere bevindingen. Naar mate je ouder
wordt ga je begrijpen dat het meer cultuur was waarin je bent opgegroeid
en dat het dan gelinkt werd zogenaamd aan je religie. Maar weet je, dat
gedeelte heb ik helemaal losgelaten een tijd lang en nu pak ik het [geloof ]
gewoon zelf op eigenlijk. Puur vanuit wat ik zelf heb ontdekt, wat ik zelf
ervan vind en erbij voel. En niet zozeer wat ik opgedrongen heb gekregen.
Daar voel ik helemaal niks mee. En dat is eigenlijk wat ik ook mijn
kinderen wil meegeven, maar ook gewoon dat ze vooral, voornamelijk
zelf moeten onderzoeken, en zelf moeten nadenken, kritisch nadenken
daarover, of datgene wat ik zeg of dat ook echt voor hun geld, en ook bij
hun levensfase past zeg maar. (Anja, vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Toch is niet voor iedereen een dergelijke scheiding tussen cultuur en religie
zo gemakkelijk te maken. De godsdienstbeleving is voor hen toch vooral
verbonden met opvoeding, met familie, gewoonten en bepaalde feestdagen.
Bijvoorbeeld de 19-jarige Emre, die zichzelf wel gelovig vindt, ‘maar niet zo
gelovig als de meeste islamieten’:
Het zijn van die, gekke dingen waar het geloof omheen draait zeg maar,
maar, maar ook gewoon, ja, het familiegevoel enzo, dat krijg je ook allemaal
mee vanuit je geloof zeg maar. Ja. Ik weet niet. Voor mij is het allemaal een
soort van vanzelfsprekend eigenlijk. Ik heb ook wel vrienden die ook echt
bidden enzo, maar dat heb ik niet. Het zou nu grootpraat zijn als ik zeg,
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dat ga ik nooit doen. Ik bedoel, ik doe wel bijvoorbeeld aan de ramadan.
Dat is echt meer cultuur dan religie zeg maar. Van kleins af aan krijg je
sommige regels gewoon met de paplepel mee zeg maar. En of het dan
cultuur is of religie, dat weet ik niet. (Emre, man, 19 jaar, Turkse herkomst)

De godsdienstige jongvolwassenen creëren hun eigen invulling van hun geloof,
gericht op hun eigen leven in Amsterdam. Zij leggen de nadruk op hun vrijheid
en mogelijkheden om hun eigen keuzes te maken. Maar tegelijkertijd is hun
keuzevrijheid ook beperkt, zoals in sommige gesprekken duidelijk naar voren
komt. Douha, die hierboven aan het woord kwam, voor wie de islam een
centrale plaats heeft in haar leven en uit overtuiging een hoofddoek draagt,
heeft toch een baan aangenomen waar zij haar hoofddoek niet mag dragen:
Ik werk bij een bank. Daar mag ik geen hoofddoek dragen. Maar in
het dagelijks leven draag ik wel gewoon een hoofddoek. Ik ben daar op
sollicitatie gekomen en toen zeiden ze: ‘je bent van harte welkom, maar
stel je voor, je zou je hoofddoek af moeten doen?’ Toen zei ik ‘oké, dan
gaat ‘ie af ’. Ja. Het is niet anders. En daar ben ik ook gewoon mee akkoord
gegaan. Maar ik kom wel gewoon binnen met m’n hoofddoek op. M’n
collega’s respecteren mij, ik doe m’n hoofddoek af en ik ben gewoon
dezelfde persoon. Ik heb echt nergens problemen, met niemand. (Douha,
vrouw, 28 jaar, Marokkaanse herkomst)

De vraag is wat de rol (nog) is van het geboorteland in deze persoonlijke
en individuele zoektochten naar een bepaalde geloofsinvulling? Het
vertrouwen in religieuze instellingen in de geboortelanden is beperkt, iets
meer dan de helft (54%) van de jongvolwassenen van Turkse herkomst,
ongeveer een derde van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst
(36%) en Surinaamse herkomst (32%) heeft eerder wel vertrouwen in deze
instellingen. Het vertrouwen in de moskee in Nederland is veel hoger, bijna
drie kwart (73%) van de jongvolwassenen van Marokkaanse herkomst
en 66% van de jongvolwassenen van Turkse herkomst toont vertrouwen.
De moslimjongeren die actief met hun geloof bezig zijn, richten zich niet
automatisch op bronnen uit het geboorteland. Zij gaan zelf op zoek in
boeken en op internet, gaan naar verschillende moskeeën, maar praten ook
met vrienden en familie. Fidan vindt het interessant dat zij in Nederland
met zoveel verschillende stromingen in contact komt en toegang heeft tot
zoveel verschillende informatie over de islam:
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En het is ook denk ik ook het voordeel dat ik in Nederland leef, hier heb
je allerlei soorten moslims die samenkomen. Marokkaanse moslims die
zijn heel anders dan Turkse moslims, die zijn ook van een ander soort
stroming. En dan heb je de Pakistani’s, de Surinamers, noem maar op,
heel veel soorten moslims. Dus dan krijg je ook de kans om bijvoorbeeld
Engelse of Nederlandse boeken te lezen over het geloof. Op de universiteit
heb je cursussen die worden gegeven over de islam. Dus dat biedt je veel
meer mogelijkheden dan in Turkije, of in een ander land waar veel moslims
wonen, om de islam te onderzoeken. Dan ben je toch in één richting bezig
denk ik. Dus het is een groot voordeel denk ik, dat ik hier woon. (Fidan,
vrouw, 29 jaar, Turkse herkomst)

Maar voor Erdem is Turkije wel een belangrijk referentiepunt als het gaat
om informatie over zijn geloof. Hij gebruikt alleen Turkse bronnen als hij
informatie zoekt over zijn geloof. Hij heeft toch het meeste vertrouwen
in de Turkse instellingen, maar tegelijkertijd hij heeft niet veel op met de
connectie tussen Turkse politiek en religie. De verdeling van de Turkse islam
in verschillende politieke stromingen, speelt volgens hem meer een rol bij de
eerste generatie dan bij de tweede generatie.
Dat er misbruik wordt gemaakt [van de koran] om rijker of machtiger te
worden, dat komt nog wel voor in andere landen. Waardoor dus dingen
verdraaid worden. Dat komt in Turkije eigenlijk niet voor. En daarom is
Turkije een hele goede plek om informatie in te zamelen over je geloof, om
vragen te kunnen stellen als je ergens mee zit. Er zijn websites waar je terecht
kan, en er zijn hier ook, organisaties verbonden aan de regering. Dat mag
ik eigenlijk niet zeggen. Een instelling, wel onder toezicht van de regering
zeg maar, en daar zitten dus hoogopgeleide geleerden. Die worden ook
regelmatig naar het buitenland gezonden om hier als imam te functioneren.
Als ik eerlijk moet zijn, ik gebruik alleen Turkse bronnen, die zie ik als
betrouwbaar. Niet dat alle andere bronnen onbetrouwbaar zijn, maar omdat
ik die groeperingen en die taal gewoon niet beheers, weet ik dat niet. En wat
ik niet weet, daar neem ik liever wat afstand van. (...) Soms heb je ook wel
eens (...) Turkse instellingen waarbij de imam het vooral over de politiek in
Turkije heeft. Maar daarvoor kom ik niet naar de moskee! Ik kom voor m’n
geloof. Die link [tussen religie en politiek] die stoort me wel.
IW:Is het meer iets van de eerste generatie?
Het speelt ook wel bij de tweede generatie, maar in mindere mate. Je ziet
dat het minder wordt. (Erdem, man, 28 jaar, Turkse herkomst)
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Voor een deel van de jonge Hindoestanen is hun cultuur en religie meer
gekoppeld aan India en gevoelens van verbondenheid met India, dan met
Suriname. De 30-jarige Anja voelt zich niet verbonden met Suriname, het
land waar haar ouders vandaan komen. Zij voelt zich meer verbonden met
India en vraagt zich af hoe het was geweest om op te groeien in haar ‘eigen
land’ waar het Hindoeïsme met het dagelijkse leven is verweven:
Kijk, Nederland is niet mijn land. Maar en ik heb me wel eens geprobeerd
voor te stellen hoe het zou zijn als ik in mijn eigen land geboren zou zijn
en ook gewoon in mijn eigen land, met mijn eigen peopletjes en mijn
eigen cultuur.
IW: Je eigen land?
India. Dat ik gewoon op straat loop en gewoon in winkels mijn muziek
hoor die ik hier thuis alleen luister. Dat ik dingen zie die bij het Hindoeïsme
horen, dat het gewoon zo normaal is. Dat gevoel ken ik dus niet. (Anja,
vrouw, 30 jaar, Surinaamse herkomst)

Uit de beschikbare gegevens spreekt vooral de diversiteit in transnationale
loyaliteiten. Lokale en nationale verschillen worden door de jongvolwassenen
benadrukt. Hun religieuze overtuiging zorgt zeker wel voor gevoelens van
verbondenheid met geloofsgenoten in andere landen, ook met degenen in het
geboorteland van de ouders. Maar voor de invulling van hun geloofsbeleving
is het geboorteland van de ouders hooguit één van de referentiepunten.

6.6 SAMENVATTING
Een grote groep jongvolwassen toont een sterke sociaal-culturele
identificatie met het geboorteland van hun ouders. Zij brengen geregeld
een bezoek aan het land, zij voelen zich er thuis en spreken de taal. Het
‘Marokkaan, Turk of Surinamer’ zijn is voor de jongvolwassenen vooral een
kwestie van gevoel en cultuur. Het land van hun ouders is op de eerste
plaats een familieland, maar ook steeds meer een vakantieland. Een groot
deel van de jongvolwassenen van Marokkaanse en Turkse herkomst heeft
ook het staatsburgerschap van Marokko of Turkije. Voor hen betekent
het extraterritoriale staatsburgerschap vaak niet meer dan het hebben van
een paspoort of identiteitskaart, die zij alleen in de zomerperiode uit de
kast halen. Het maakt het reizen naar het herkomstland gemakkelijker.
Het zijn vooral de discussies over de dubbele nationaliteit in Nederland,
die het symbolische belang ervan aanwakkeren. Het paspoort wordt dan
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onderdeel van een verzetsidentiteit, of een verzekering voor de toekomst
mocht de situatie in Nederland verslechteren. Er zijn grote verschillen in
sociaal-culturele identificatie tussen de drie groepen, maar ook binnen de
groepen. De geografische afstand en het beheersen van de taal zijn belangrijk
voor de verbondenheid met het geboorteland van de ouders. Het geregeld
bezoeken van het land en het beheersen van de taal zorgen ervoor dat de
jongvolwassenen zich er thuis voelen. De sociaal-culturele identificatie
van de jongvolwassenen van Turkse herkomst is het sterkst en die van de
jongvolwassenen van Surinaamse herkomst het zwakst.
De politieke identificatie met het geboorteland van de ouders is veel sterker
onder de jongvolwassenen van Turkse herkomst dan onder de jongvolwassenen
van Surinaamse en Marokkaanse herkomst. Zij volgen de situatie in Turkije
meer op de voet en beoordelen de politieke situatie en overheidsinstellingen
positiever. Het lijkt erop dat de argwaan van de eerste generatie ten opzichte
van de politieke situatie in Suriname en Marokko, zeker nog niet is verdwenen
bij hun kinderen. De jongvolwassenen van Marokkaanse en Surinaamse
herkomst hebben meer vertrouwen in de Nederlandse instituties dan in die
van het geboorteland van de ouders.
De tweede generatie is niet automatisch de politieke lobby, geldbuidel of
loyale onderdaan die sommige emigratielanden zich wensen. Maar ook hier
geldt dat er verschillen zijn op grond van herkomst. Vooral jongvolwassenen
van Turkse herkomst wensen politieke betrokkenheid bij het geboorteland
van de ouders. Zij zijn ook vaker van mening dat hun dagelijks leven
beïnvloed wordt door beslissingen van de regering van het geboorteland van
hun ouders. Ook het vertrouwen in de Turkse overheid zal meespelen bij de
wens tot politieke betrokkenheid van de Turkse gemeenschap in Nederland.
Financiële betrokkenheid bij het geboorteland van hun ouders is zeker geen
gegeven voor de jongvolwassenen. De meerderheid maakt zelden of nooit
geld over naar vrienden, familie of kennis daar. De dienstplicht in Turkije is
minder verblijvende manier van betrokkenheid, die speelt voor de mannen
met een Turkse nationaliteit. De meeste mannelijke respondenten hebben
de dienstplicht nog niet vervuld en zijn voornemens deze af te kopen. Tot
slot zien de jongvolwassenen zich zeker niet als een intrinsiek onderdeel van
de nationale cultuur van het geboorteland van de ouders. Zij benadrukken
vooral verschillen tussen hen en Marokkanen, Turken of Surinamers in andere
landen en steden.
Godsdienst als onderdeel van de nationale identiteit is voor velen geen
gegeven. De jongvolwassenen benadrukken hun persoonlijke religiebeleving,
waarin zij proberen een scheiding aan te brengen tussen religie en cultuur. Als
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religie voor hen als een aanjager geldt voor transnationale betrokkenheid, dan
zien zij die zelf eerder als een betrokkenheid bij geloofsgenoten in de gehele
wereld, niet alleen met de geloofsgenoten in het land van hun ouders.
De identificatie met het herkomstland van de ouders is minder sterk
dan de identificatie met het Amsterdam en Nederland. Het leven van de
jongvolwassenen speelt zich boven alles af in Amsterdam. Zij voelen zich veel
vaker thuis in Amsterdam, dan in het geboorteland van hun ouders en hebben
meer vertrouwen in de overheidsinstituties in Nederland dan in Marokko,
Turkije of Suriname. Waar het ‘Marokkaan, Turk of Surinamer’ zijn door de
jongvolwassenen veelal een kwestie van gevoel is, definiëren zij het Nederlander
zijn vooral door het spreken van de taal, de Nederlandse nationaliteit, in
Nederland wonen en je houden aan de wet. De meeste jongvolwassenen zien
hun toekomst in Nederland, waarbij zij vast zullen houden aan de elementen
uit de Nederlandse cultuur en de cultuur die zij van hun ouders hebben
meegekregen zoals het hen op dat moment het beste past.
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